
 

 
 

 

 mazonAקורס 

 אמזון  -ת המסחר בזיר רכישת כלים פרקטיים: מטרת הקורס

 ש"א במפגש(. 5ש"א )  40 –מפגשים  8: היקף הקורס

 כולל מע"מ. ₪ 008: עלות הקורס

 .21:00-17:00ימי שלישי,  23.7.19: מועד

 .2, מרכז ביג כרמיאל, בניין תקשוב, קומה 2: מעלה כמון מיקום

 : דרישות קדם

  עם יישומי מחשב וגלישה באינטרנטטובה היכרות 

 אנגלית ברמה טובה 

 עסק רשום במס הכנסה 

 .כרטיס אשראי בין לאומי בנקאי 

 הערות: 

 .היכרות טובה עם יישומי מחשב וגלישה באינטרנט, אנגלית ברמה טובה 

 .יש להצטייד במחשב נייד לצורך ביצוע משימות ותרגול במהלך הקורס 

 

 תאריך מס' מפגש
 יום שני

 המפגש נושא
 תכנים

1 

23.07 
17:00-21:00 

 שטייןערן בלאו
 

מבוא והיכרות 
 עם זירות מסחר

 מבוא למסחר האלקטרוני 
 דוגמאות לחנויות ומוצרים מצליחים 

  :אתרי מסחר שוניםEtsy ,Alibaba ,Fiverr 

 פתיחת חשבון מוכר / קונה באמזון 

 פתיחת חשבון אמריקאי 

  ומשיכת כספים הפקדה  –פתיחת מספר חשבון אמריקאי– Payoneer 
 

2 

30.07 
17:00-21:00 
 ערן בלאושטיין

 

הכרת השוק 
 ואתר אמזון

  בסיסי, פרימיום, דגל –בחירת סוג החנות 
 מדיניות 
  מערכת הפידבקים –חשיבות המשוב 
 בדיקת התחרות 
  מילות חיפוש, כלים אוטומטיים –סקר שוק 

3 

06.08 
17:00-21:00 
 ערן בלאושטיין

 

ם איתור מוצרי
 מנצחים

 שיטות לאיתור מוצרים 
 זיהוי מוצרים 'חמים' למכירה 
 בדיקת מחיר השוק 
 איתור לקוחות 
 אסטרטגיות ראשוניות להקמת החנות 
 איתור ספקים והתנהלות מולם 
 אופן רכישת המלאי הראשוני 
 ספקי משנה 
 התמודדות עם בעיות מול ספקים ויצרנים 

4 

13.08 
17:00-21:00 
 ערן בלאושטיין

 

העלאת מוצרים 
 למכירה

 מילוי דף המכירה 
  מילות מפתח ותיאור הפריט –בניה נכונה של כותרת שם המוצר 
 ניהול מותגים 
 עמלות באמזון ועמלות משלוחים 
 ניהול החנות, הוספה וניהול קטגוריות 
 מבנה ועיצוב החנות והלוגו 
 קמפיינים שיווקיים, פרסום והנחות 



 

 
 

 תאריך מס' מפגש
 יום שני

 המפגש נושא
 תכנים

5 

20.08 
17:00-21:00 
 יןערן בלאושטי

 
 

משלוחים וניהול 
 מלאי

 ניהול מלאי במחסני אמזון 
 ( שימוש במאמןcoachשל אמזון ) 

 בחירת משלח מתאים 
 ניהול משלוחים 
  תשלום, משלוחים והחזרות –פוליסות המוכר 
 חסימת קונים בעייתיים 

 

6 

27.08 
17:00-21:00 

 ערן בלאושטיין
 

פרסום וקידום 
 באמזון

 יצירת קמפיין פרסום 
 ים באמזוןיצירת קופונ 
 פרסום וקידום המוצרים ברשתות החברתיות 
 מכירת מוצרים באתרים של אמזון בעולם 
 השגת ביקורות למוצרים 

7 

03.09 
17:00-21:00 
 ערן בלאושטיין

 

סוגיות משפטיות 
במסחר 

 האלקטרוני

 חוק החוזים בעולם הדיגיטלי 
 חוק המכר 
 זכויות יוצרים 
 החוק להגנת הצרכן 
 יות במיוחד באתר אמזוןדוגמאות לסוגיות משפט 

8 
10.09 

17:00-21:00 
 ערן בלאושטיין

שיטות וסודות 
איך  –להצלחה 

 לצאת מהמרוץ?

 יצירת מותג פרטי 
 חשיבה המצאתית שיטתית 
 בידול החנות 
  זיהוי נישות מיוחדות 

 

 ייתכנו שינויים בתכנים ובמועדים*

 


