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Tikrasis 
Amazon  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$726 mlrd. USD vertė
Trečia didžiausia pagal rinkos kapitalizaciją

Pardavimo pajamos (mlrd. USD)

Amazon skaičiai.

178 mlrd. USD pajamos 
31% YoY augimas

542 tūkst. darbuotojų 
80% YoY, 250 tūkst. darbuotojų per metus

55% produkto paieškų pradžia
22% YoY augimas



Debesų kompiuterija

Logistika

Išmanių namų įranga

E-leidyba

Muzika

Kinas ir pramogos

Žaidimai

Robotika

AI, ML

Maisto pristatymas

Privačių produktų linijos

Kurjerių paslaugos

Sveikatos apsauga

Trečių šalių prekybvietė

Amazon rinkos.



Infrastruktūra kaip
paslauga.



AWS

Pirmaujantis sprendimas

$17.46 mlrd. USD pajamų
43% YoY augimas

Finansuoja kitas sritis



FBA

Iki 1M siuntų per dieną

Beveik 100 užsakymų 
aptarnavimo centrų

Pusė Amerikos populiacijos
yra <20 mylių nuo artimiausio
sandėlio



99$ metinis narystės mokestis

Amazon Prime.

~ $9 mlrd. USD pajamos

Vartotojų lojalumas

Prime vartotojai išleidžia dvigubai daugiau



Įtaka 
Pasauliui



2017 m. > 5,000 uždarytų parduotuvių
Macy’s, J.C. Penny, Sears, Kmart, etc.

Tradicinės mažmenos 
sunkumai.

Neišnuomoti prekybiniai plotai

300,000 atleistų darbuotojų

Prarasta iki 90% įmonių vertės
Sears 96%, J.C. Penney 86%

Pavėluotos investicijos į e-komerciją
Walmart įsigytas JET.com

http://JET.com


Tradicinės mažmenos 
sunkumai.
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Pardavimo pajamos (mlrd. USD)

Amazon

Prekybos centrai



Micro logistikos centrai
WholeFoods ir bakalėja

Tradicinės mažmenos 
transformacija.

Prekių išbandymo vieta, demonstraciniai salonai.

Prekių atsiėmimo vieta



WholeFoods - $14 mlrd. USD 
pirkinys.

Amazon Fresh nesėkmė
10 metų pastangų

Logistikos problemos
Ribotas galiojimas, sandėliavimo specifika, 
atstumas iki vartotojo



44% US e-komercijos ir tik 4% bendrų mažmenos pardavimų

Monopolija.

Amazon plėtra teigiamai įtakoja vartotojus

US monopolijos įstatymai nepritaikyti tech. kompanijoms



Įtaka prekės ženklams

Monopsonija.

Įtaka paslaugų teikėjams (pvz. UPS)

Didžiausias korporatyvinis atsinaujinančios energijos pirkėjas



Tolimesnė 
Amazon 
Plėtra



Jeff Bezos.
Modus  
Operandi.



“…the most dominant company of all time …”

Vizija.
Analitikai:

Amazon:

..leading online retailer..

a place to find anything you want to buy…

worlds most customer-centric company



“…pradedantys verslininkai 

manęs dažnai klausia 

patarimų. Ir mano patarimas 

jiems yra vienas: visada 

prisiminkite, kad vieną 

dieną aš jus sutriuškinsiu..”

Jeff Bezos



Pelningumas?

Ypatingai ilgos perspektyvos investicijos
Didžiausias investuotojas į R&D (17 mlrd. USD 2016)



Kindle sukurti J. Bezos davė 6 mėn.

Agresyvumas

AWS 2017m. išleido 1,400 naujų paslaugų ir funkcionalumų

2017 metų ataskaitoje >50 esminių pasiekimų

Kiva robotics įsigijimas

“Pasidaryk arba įsigyk” - kainų karai

Darbo kultūra, derybinė taktika



Amazon sveikatos apsaugos paslaugos

Kiti frontai.

Amazon kurjerių paslaugos

Bakalėja

Išmanieji namai

Eksperimentinės technologijos (pvz. povandeniniai sandėliai, go)

Likusios tradicinės mažmenos migracija

Bankinės paslaugos?



3-čia didžiausia pasaulio kompanija 

Amazon trumpai:

siekianti dominuoti dideliame spektre skirtingų rinkų

ypatingai agresyvi

sunkiai reguliuojama ar nuspėjama

masiškai investuojanti į ilgalaikius tikslus

teikianti rinkai didžiausią pasirinkimą, geriausias ir pigiausias 
prekes ir paslaugas



Kinijos 
Amazon



> $0,5 trilijono USD platformos pardavimai

Alibaba.

Debesų kompiuterija, finansai, kinas, 
mobilieji mokėjimai, logistika, AI, etc.

$23 mlrd. USD pajamos.
56% YoY augimas. Neįtraukiant Ant Finance.

$5 mlrd. USD metinės investicijos ir R&D



Tencent.

Žaidimai, Socialiniai tinklai, mobilieji mokėjimai,
Investicijos (SnapChat, Spotify, Tesla, etc.)

$23 mlrd. USD pajamos.
61% YoY augimas



92% mobiliųjų mokėjimų rinkos

Tencent + Alibaba.

2012 - $24 milijardų USD,  
2017 - $12 trilijonų USD



Įtaka 
Lietuvai



Paslaugos pasiekiamos mūsų vartotojams ir verslams

Globalus fenomenas

Paprastinamas įėjimas į rinką, didėjanti rizika įsitvirtinusiems
rinkos dalyviams

Didėjantys vartotojų poreikiai ir lūkesčiai

Intensyvėjantis ir trumpėjantis inovacijų ciklas



US ir Kinijos inovacijos replikuojamos Europoje.

Regioniniai žaidėjai

Vokietijos e-komercijos įmonė Zalando.



Augimo trendai paaiškinami jaunos kartos “užaugimu”

Tūkstantmečio karta. 
Millennials.

Skirtingi pirkimo įpročiai, poreikiai, technologinė adaptacija



Mes esame prioritetinių rinkų gale

Rytdienos laikraštis

Galime pasiruošti didžiųjų žaidėjų atėjimui

Galime replikuoti JAV ir Kinijos inovacijas



Ačiū.


