
 

 

 וזירות מסחר נוספות Etsyקורס  -ילבוס ס 

 : מטרת הקורס

 אטסי, אמזון הנדמייד, מרמלדה ופינטרסט. -רכישת כלים פרקטיים לשיווק בזירות מסחר לאמנות 

 : בעלי/ת עסקים בתחום האמנותקהל היעד

 שעות אקדמיות 42 – 21:00-16:30בין השעות ימי שני, , 6.1.20, מפגשים  7  ימי שני,:היקף הקורס

 .2, בניין תקשוב, קומה 2: סניף מעוף כרמיאל, מעלה כמון מיקום

 .₪ 840דמי השתתפות: 

 : לירן וויסמרצה

 

מס'  נושא תאריך תכנים
 מפגש

 הכרת האתר וכיצד הוא פועל 

  ,מידע על מוכריםמושגי יסוד, מידע על פריטים 

 כיצד לקנות 

 קטגוריות 

 .פתיחת חנות, הגדרות החנות, הגדרת פרופיל, פרטיות 

   הגדרת אמצעי תשלום וחיבור עםPayPal 

 העלאת פריט ראשון למכירה 

6.1.20 
 פתיחת חנות

 באטסי
1 

 הגדרות החנות 

 הABOUT 

 מדיניות המשלוחים 

 מדיניות התשלומים 

 מדיניות ההחזרות 

  מהם הפידבקים- REVIEWS 

 הקמת דפי מכירה מתקדמת 

 וריאציות 

 הקמת מחלקות חכמה 

  עריכה כמותית 

 ניהול החנות 

 סטטיסטיקות בחנות 

  שירות לקוחות 

 ( מערכת המסריםConvo ) 

13.1.20 
 הגדרות חנות

 באטסי
2 

  הבנה לעומק על התנועה בחנות –הסטטיסטיקות 

 מועדפים ב-ETSY 

 חידוש מוצר 

 קידום ממומן 

  באפליקציות וכלי עזר מתקדמים בשימוש-ETSY 

 SHOP UPDATES 

 מקורות מידע נוספים 

20.1.20 
קידומים 

ותנועה בחנות 
 אטסי

3 

  עבודה מול הרשויות, מיסוי, מסים ומכס 

 טכניקות מכירה, טקטיקות ובניית אסטרטגיה 

  כלים להגברת מכירה 

 100 המוכרים המובילים 

 תרגומים 
 

27.1.20 

תמחור,  מיסוי,
אפליקציות עזר 

ותוכנות 
 חיצוניות

 

4 

 הרשמה לפינטרסט 

  לוחות 

 הכרת הפרופיל האישי 

 כל סוגי הנעיצות 

 לוחות מעניינים 

 לוחות משותפים 

 האשטגים 

 כלים אוטומטים 

3.2.20 

הגדרות 
ותפעול 

 בפינטרסט
הרשמה והכרת 

 אתר אמזון
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מס'  נושא תאריך תכנים
 מפגש

  ,מושגי יסודהכרת האתר וכיצד הוא פועל 

 מידע על פריטים, מידע על מוכרים, כיצד לקנות, קטגוריות, עמלות 

 חנות באמזון לעומת אטסי 

 פתיחת חשבון בנק אמריקאי דרך פיוניר 

 פתיחת חנות 

 הגדרות החנות, הגדרת פרופיל,  עבודה מול הרשויות, מיסוי, מסים ומכס
 פרטיות.

 הגדרת אמצעי תשלום וחיבור עם  פיוניר 

  פריט ראשון למכירה, מהם הפידבקים , הקמת דפי מכירה והעתקההעלאת 

  חשיבות הכותרת ותיאור המוצר, תמונות , מהן  התגיות 

 תמחור משלוחים, ניהול החנות 

  העלאת  מוצר חדש 

 מערכת המסרים 

 
10.2.20 

 הגדרות חנות
 אמזון

6 

 סטטיסטיקות בחנות,  ניהול כספים ותשלומים 

   משיכת הכסף באמצעותpayoneer  לישראל 

 קידום ממומן, כלים אוטומטים לקידום 

 שירות לקוחות 

 COSTUM ORDERS  ייצור לפי הזמנה 

  מקורות מידע נוספים 

 פתיחת חנות, הגדרות פריט וקידומים במרמלדה מרקט 

 
17.2.20 

 

תפעול באמזון 
ומרמלדה 

 מרקט
7 

   
 התכנים*

 נתונים והמועדים
 לשינויים

 

 


