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Další hodnocení:
Práce ukazuje vliv lokalizovaného obsahu na zákazníka v módním internetovém obchodě About You GmbH v
České republice, v porovnání k vybranými konkurenčními e-shopy. Jádrem práce je vlastní šetření sestávající z
rozhovorů a analýzy sledovanosti webu e-shopu. Z výsledků šetření jsou formulována doporučení pro zlepšení
výkonu obsahu na místě na základě výsledků výzkumného šetření.

Otázka č. 1 vztahující se k tématu práce:
Nakolik je lokalizace e-shopu pro trh v ČR odlišný od trhu Německo? Sortiment, ceny?

Otázka č. 2 vztahující se k tématu práce:
Které statistiky a které programy se používají při měření sledovanosti webů a on-line reklamy?

Otázka č. 3 vztahující se k tématu práce:

Ostatní otázky vztahující k tématu práce:
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