
Cum a reușit  
Motorola să își  
scaleze operațiunile 
globale D2C
Accelerarea transformării unui brand  

de top în noua eră digitală.
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Pe măsură ce piața produselor electronice 

de consum devine din ce în ce mai 

competitivă, companiile reputabile trebuie 

să depună toate eforturile posibile pentru 

a depăși noii jucători care intră pe piață. 

Presiunea de a supraviețui poate determina 

o companie să ia decizia de a-și schimba 

strategia sau de a lua măsuri de reducere  

a costurilor. 

Conform Raportului de comerț electronic 

privind produsele electronice și media din 

2020 al Statista, se estimează o creștere 

a ratelor de penetrare a utilizatorilor de 

peste 20% în anii următori, însă, în paralel, 

se preconizează o încetinire a creșterii 

veniturilor, iar veniturile medii per utilizator 

vor înregistra scăderi.  Aceste lucruri ar 

trebuie să fie un semnal de alarmă pentru 

companii, pentru a-și revizui modelele 

de afaceri, optimiza canalele de vânzare 

și construi o relație mai strânsă cu 

consumatorii. Loialitatea față de brand  

este acum mai valoroasă ca niciodată.

François Laflamme 

CSO / CMO at Motorola Global

“În urma unei analize  
de amploare, Motorola  
a decis să încheie un  
parteneriat cu VTEX,  
o platformă software  
care îndeplinește viziunea 
noastră digitală.”

Anticipând aceste schimbări, Motorola, 

pionierul comunicațiilor mobile, a început 

să exploreze noi modalități de a evolua în 

spațiul digital. După o căutare îndelungată, 

Motorola a ales VTEX pentru a fi partenerul 

lor în inovarea afacerii. Oferind mai mult 

decât o simplă platformă de comerț 

electronic, VTEX a contribuit la realizarea 

viziunii digitale pe care Motorola și-a 

propus să o creeze.

Photography: Maltchique
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Global  
înseamnă local
Operațiunile Motorola sunt structurate 

astfel încât să permită țărilor de pe piața 

digitală să acționeze independent și să 

devină entități de afaceri full-stack. Echipa 

lor globală este răspândită în întreaga lume, 

atât pentru a ghida, cât și pentru a sprijini 

evoluția eforturilor la nivel local.

Există trei echipe de bază răspândite 

pe trei continente care deservesc toate 

țările: echipa de dezvoltare (sau DevOps) 

din Bangalore supraveghează producția 

de site-uri web, aplicații și integrări, 

echipa Publishing & Branding din Chicago 

gestionează tot conținutul site-urilor non-

comerciale, iar echipa de Marketing din 

Europa este responsabilă pentru toate 

inițiativele de marketing.

Odată cu alegerea VTEX în calitate de 

platformă globală, un plan de migrare a fost 

elaborat și, în termen de zece luni, au putut 

lansa site-uri web complet funcționale 

pentru 37 de țări. Din această listă, 14 

beneficiază de comerț electronic integrat 

încă din prima zi și alte 12 sunt planificate 

să fie tranzacționabile în a doua fază. 

Restul vor rămâne site-uri web cu conținut.
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O afacere globală de succes implică 

înțelegerea aspectelor specifice ale 

legilor și reglementărilor locale și 

demonstrarea unui anumit nivel de 

adaptabilitate. Diferențele în ceea ce 

privește reglementările internaționale pot 

varia foarte mult: în calitate de producător, 

Motorola nu este în măsură să vândă direct 

consumatorilor din Uniunea Europeană, 

pe când în Statele Unite, acest demers 

nu constituie o problemă și, prin urmare, 

Motorola a avut un catalog online fără 

comerț electronic în regiune.

Condusă de dorința de a deschide 

noi canale, de a promova eficiența și 

de a reduce costurile operaționale, 

operațiunea europeană a trecut printr-o 

imensă transformare digitală, iar VTEX 

a jucat un rol consultativ în această 

transformare. Pentru a depăși limitările 

aferente reglementărilor europene, VTEX 

a recomandat ca Motorola să angajeze 

un partener comercial complet, care să 

vândă și să onoreze comenzile în numele 

companiei. Aceștia au mutat principalul 

depozit european din Amsterdam în 

Polonia.  

În ciuda planului inițial al Motorola de a-și 

uni operațiunile cu centrul de distribuție 

Lenovo din Ucraina, compania a realizat 

că externalizarea către o terță parte 

poate aduce rezultate mai bune, după 

cum o demonstrează scăderea cu 30% a 

termenelor de livrare în ceea ce privește 

piețele europene.

Photoshoot by Justin Bettman
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În aproape fiecare companie digitală, abilitatea de a integra noi capabilități mai rapid, fără a 

perturba afacerea existentă, devine un avantaj extrem de competitiv pentru aproape fiecare 

companie digitală, în special în comerțul electronic. Folosind echipa DevOps existentă și 

platforma de dezvoltare low-code a VTEX intitulată VTEX IO, Motorola a putut astfel să 

implementeze noi proiecte în doar câteva săptămâni, în loc de câteva luni - accelerând 

astfel time-to-revenue-ul.

Documentarea și instruirea au reprezentat 

elemente cruciale în scurtarea procesului 

de învățare a dezvoltatorilor Motorola. 

Utilizând cadrul VTEX IO, echipa DevOps 

a reușit să codeze din elemente UI mici 

pentru a construi componente complexe și 

pentru a lansa întreaga activitate rapid și 

eficient. Arhitectura nativă multi-lingvistică 

și multi-regională a platformei și sistemul 

de design modular au fost concepute 

pentru companii globale, precum Motorola, 

valorificând astfel la maximum resursele 

interne prin utilizarea tehnologiei care 

poate scala cu ușurință operațiunile la  

nivel mondial.

Descoperirea  
potențialului IT
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Colaborarea dintre companiile și echipele IT 

a devenit mult mai eficientă prin scurtarea 

ciclului de viață al cererilor de caracteristici 

și prin eficientizarea fluxurilor de lucru. În 

prezent, compania are propriul roadmap 

pentru evoluție, întrucât își poate dezvolta, 

testa și implementa propriile caracteristici, 

în ritmul său, cu propria echipă. Își poate 

construi propriile experiențe, fără să se 

bazeze pe VTEX, chiar și în ceea ce privește 

integrările externe.

Scalabilitatea soluției a fost crucială 

pentru transpunerea în realitate a 

ambițiilor globale ale Motorola. Fiecare 

caracteristică, componentă sau capacitate 

adăugată deservește toate țările, cu un 

efort minim. Acest aspect se dovedește a 

fi deosebit de util atunci când vine vorba 

de lansarea sau promovarea unei noi 

țări. Prin adoptarea unui șablon bazat pe 

componente create anterior, perioada până 

la lansare este redusă drastic. Cea mai 

impresionantă reușită? Unsprezece site-uri 

web lansate în două săptămâni, în medie 

aproape un site pe zi.
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Comerțul unificat a evoluat de la o tendință 

emergentă într-o strategie necesară pentru 

a prospera în lumea atât de conectată de 

astăzi. Cu toate acestea, companiile încă 

se luptă să stăpânească managementul 

distribuit al ofertei lor de produse și 

experiența clienților.

În calitate de producător, vânzarea directă 

către consumatori a devenit o strategie 

eficientă pentru Motorola pentru a reuși 

să-și cunoască publicul mai bine și pentru 

a oferi o experiență de brand consecventă. 

De la conținut până la post-achiziție, VTEX 

Commerce Platform permite Motorola 

să gestioneze relația cu clienții săi prin 

combinarea arhitecturii de tip front-end 

headless și a managementului distribuit al 

comenzilor.

Pentru a unifica comenzile B2B și D2C într-

un singur canal, Motorola și-a construit 

operațiunile de comerț electronic într-un 

mod care abordează ambele scenarii. Au 

creat un UI transparent, în care un utilizator 

B2B se poate conecta și i se pot prezenta 

prețuri diferite față de un utilizator D2C, 

deoarece sistemul încarcă tabele de preț 

specifice, stabilite pentru acel client pe baza 

condițiilor sale comerciale unice.

Unificarea canalelor

Pentru a face managementul B2B mai 

eficient, Motorola a dezvoltat o integrare 

cu propriul său sistem de calcul al taxelor. 

Aplicația, dezvoltată pe VTEX IO, calculează 

taxele pe baza regulilor din ERP și le 

validează direct cu sistemul de impozitare 

din China. Calculele automate ale taxelor și 

tabelele de prețuri pe mai multe niveluri au 

făcut ca operațiunile B2B să fie scalabile 

pentru Motorola.

Unificarea canalelor de vânzare prin 

VTEX Commerce Platform a implicat, de 

asemenea, noi scenarii de merchandising, 

permițând companiei să grupeze utilizatorii 

și să furnizeze conținut și promoții 

segmentate. Totodată, fluxul de comenzi 

a putut fi personalizat, lucru care a 

generat oportunități de upsell, oferind 

clienților astfel șansa de a adăuga garanția 

produsului la achiziția finală.
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Vezi mai multe la: 
vtex.com

Sporiți-vă creșterea afacerii cu  

comerțul colaborativ de la VTEX. 

VTEX este prima și singura soluție 

comercială globală, complet integrată,  

end-to-end, cu capacități de piață native 

și OMS. Ajutăm companiile de retail, 

producție industrială și alimentară  

și multe altele să vândă mai mult,  

să funcționeze mai eficient, să își  

crească afacerea proporțional  

cu vânzările și să ofere clienților  

o experiență remarcabilă. 

Arhitectura noastră modernă bazată  

pe microservicii și instrumentele pe care 

le folosim ne permit să rezolvăm orice 

problemă întâmpinată de client,  

acum sau pe viitor, fără actualizări  

de software.




