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neizkušenih prodaj alcev
zaradi katerih ne boste
zaslužili pri prodaj i izdelkov na

Avtor
Ima 15 let izkušenj v poslu in
izpeljanih vsaj 100 projektov. Na
začetku so bili njegovi projekti
neuspešni, potem pa je pridobil
veliko znanja ter našel taktike in
strategije, ki delujejo. V zadnjih letih
se je osredotočil na prodajo izdelkov
na Amazonu v ZDA.
Je predavatelj na priznanih dogodkih o digitalnem
marketingu in ustanovitelj uspešnih blagovnih znamk v
Sloveniji in tujini. Na Amazonu v ZDA prodaja v več
različnih nišah že več let, hkrati pa svetuje podjetnikom
iz Slovenije kako pravilno pristopiti na Amazonu.
Vse to pa mu ne bi uspelo brez uigrane ekipe, ki prihaja
iz celega sveta.
Ekipo sestavljajo strokovnjaki, od inšpektorjev na
Kitajskem, ki preverijo izdelke ter s tem prihranijo
potencialno nepotrebne stroške, do mojstrov iz Velike
Britanije, ki sestavijo prodajne tekste in pripomorejo k
višji prodaji.
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Uporabljate napačna znanja in
orodja pri raziskavi produkta

Če vsi uporabljajo ista orodja to ponavadi pomeni, da
lahko pričakujete iste ali podobne rezultate. Večina
prodajalcev začetnikov na Amazonu žal ne doseže ciljev,
ki so si jih zastavili. Podobno je v vsakem podjetništvu.
Ne priporočamo vam, da za raziskavo izdelka uporabite
orodje Jungle Scout Product Database. Iz lastnih izkušenj
vam lahko povem, da le ta ne deluje, saj so vsi počeli isto,
konkurenca na trgu pa se je neznantno povečala.
Posledično se nam je bolj splačalo, da izdelek uničimo,
kot pa še naprej prodajamo.
Izdelke morate najti na drug način, takšen, ki ga uporablja
manj prodajalcev.
Mi izdelke iščemo tako, da vpišemo v Amazon iskalnik
recimo “ba”, ter nato preverimo vse ključne besede, ki jih
Amazon priporoča glede na vpisan niz. Nato še
nadaljujemo z “baby a” itd., ter preverimo še vse te
priporočene besede.

Najboljše orodje za preverjanje
izdelkov na Amazonu je AMZScout PRO.
Dobri pa so tudi Helium10 Chrome extension, Viral
Launch Chrome extension ali JS Chrome extension.
Izogibajte se orodju Egrow, saj je zelo nenatančen.

Orodja, ki jih priporočamo:

AMZScout PRO: Najboljše orodje za
raziskavo produkta (287$ trajno).
Za več informacij klikni TUKAJ.
Jungle Scout Chrome extension: Orodje za
raziskavo produktov (97$ ali 197$ na leto).
Za več informacij klikni TUKAJ.
Jungle Scout Estimator: Pove nam, kolikšna
je prodaja v določeni kategoriji za določen
BSR rank (brezplačno).
Za več informacij klikni TUKAJ.

Jungle Scout Keyword Scout: Za pregled,
koliko stane posamezen klik za določeno
ključno besedo ter kakšen je obseg iskanja
(39$/m).
Za več informacij klikni TUKAJ.
Helium10: Odličen za raziskavo ključnih
besed in za preverjanje rangiranja ter hitrejši
pregled reviewov konkurence.
Za več informacij klikni TUKAJ.
Indexcheck: Orodje za preverjanje
indeksiranja ključnih besed.
Za več informacij klikni TUKAJ.
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Ne veste kaj vam Amazon
FBA omogoča in kako deluje

Produkti so na Amazonu rangirani predvsem glede na to,
koliko prodajalec za to ključno besedo naredi prodaje v
razmerju s konkurenco.
Poleg tega pa so pomembni še drugi kriteriji, eden izmed
njih je recimo konverzija oziroma, na koliko klikov je
izvedena prodaja (npr. ena prodaja na 10 klikov pomeni
10% konverzijo).
Tisti izdelek, ki ima najvišjo prodajo in je
po mnenju Amazona najbolj relevanten
za vpisan iskalni niz, se bo pojavil na vrhu
prve strani, saj si Amazon seveda želi
ljudem prikazati najbolj relevanten
produkt za vpisan iskalni niz.
Tega bodo kupci najverjetneje kupili.
Bodite pozorni na produkte, ki jih je prepovedano
prodajati in na izdelke, ki so patentirani. Nekateri na
Amazonu prodajajo prepovedane produkte, vendar je
to zelo tvegano, saj vam Amazon lahko prekliče izdelek.

Kako se temu izogniti? Še preden se odločite naročiti
zalogo novega produkta, kreirajte listing za ta produkt,
natančno vpišite informacije, kreirajte shipping plan ter
počakajte dva tedna. V tem času vas bo Amazon
verjetno obvestil, če je ta izdelek prepovedano prodajati.
Zelo pomembno je tudi, da sledite aktualnim novicam.
Stvari se hitro spreminjajo in če ne spremljate novic,
lahko hitro naletite na dodatne, vam neznane stroške.
Veliko prodajalcev ne ve, da morajo plačati dajatve in
tarife, ki lahko znašajo tudi več kot 30% nakupne cene
zaloge.
Poznamo kar nekaj strank iz Slovenije, ki so odnehale pri
postavitvi posla na Amazonu, ker niso znale postaviti
računa. Potrebujete sodno overjen bančni izpisek. Mi
smo lahko dobili telefonsko kodo le preko Telekom
omrežja.
Že to je marsikoga prestrašilo, da potem sploh ni začel s
poslom, čeprav je Slovenija na seznamu potrjenih držav
za poslovanje z Amazonom. To lahko vidite TUKAJ.
Včasih se tudi zgodi, da sama podpora na Amazonu
sporoči napačne informacije in nam so sprva sporočili, da
Slovenije ni na seznamu, čeprav to seveda ne drži.
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Ne upoštevate pravih
kriterijev za izbor izdelka

Najprej se je seveda potrebno izogniti prodaji nevarnih,
nelegalnih, patentiranih ter prepovedanih produktov na
Amazonu ali pa pridobiti certifikacijo.
Naše Amazon prodajalce vedno učimo, da naj razmislijo,
kako bi lahko določen izdelek še izboljšali, povečali
uporabnost in s tem zvišali vrednost v očeh potencialnih
kupcev. Postavite se v vlogo kupca in razmislite, kako bi
lahko njihove želje uresničili.

Pri izbiri izdelkov upoštevajte
naslednje kriterije:
Razmerje med povpraševanjem in ponudbo.
Število mnenj (review-ov), ki naj bo čim manjše pri
vseh konkurentih.
Obseg iskanja za relevantne ključne besede za vaš
izdelek, ki ga želite prodajati.

Distribucija prodaje oz. market depth (več kot je
prodajalcev z dobro prodajo, lažje je priti zraven in
imeti svoj kos pogače).
Starosti listing-ov konkurentov. Čim več starejših
listing-ov, veliko novih listing-ov kaže na
zasičenost.
Cena konkurenčnih izdelkov in njihova
konsistentnost (nižanje cen konkurentov ponavadi
pomeni zasičeno nišo).
Kakšne so možnosti izboljšave izdelka: kvaliteta,
funkcionalnost, bundling, design.
Relativna cena klika glede na prodajno ceno
izdelka pri samem oglaševanju (PPC).
Kakšen je trend prodaje izdelka in ali gre za
sezonski izdelek.
Preverite ROI (return on investment), ki
predstavlja donos naložbe.
Prepričajte se, da ni velikih prodajalcev oz. večjih
znamk.

Tipi prodajalcev, kajti če so to AMZ prodajalci, se
jim je potrebno izogibati.
Kakšne so dajatve in kako se spreminjajo (mi jih
spremljamo za vse naše stranke).
Analizirajte konkurenco in zelo dobro preverite
vsaj prvih 15 konkurentov, ko se odločite za
določen izdelek.
Vse te kriterije in še vrsto drugih pregledamo za naše
stranke, ter pomagamo pri izbiri pravega izdelka.

Brez pravega
izdelka na
Amazonu ne
boste uspeli.
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Izberete napačnega
proizvajalca za vaš izdelek

Na Alibabi, ki se večinoma uporablja za
iskanje proizvajalcev je veliko
posrednikov, med njimi so seveda tudi
takšni, ki vam bodo naredili produkte
slabe kakovosti.
Preverite, ali je podjetje Trading Company (posrednik
med vami in proizvajalcem, ki dobi še provizijo) ali
proizvajalec sam.

Prav tako vam priporočamo uporabo inšpektorja, ki bo
preveril vaše izdelke in vašega proizvajalca še pred
pošiljko.
Če bodo izdelki slabi, boste imeli veliko težav.

POZOR!
S proizvajalcem se vnaprej dogovorite, da
produktov ne bo zapakiral pred prihodom
inšpekcije.
Če tega ne storite, bo inšpektor lahko
pregledal manj produktov, ali pa mu boste
plačali več za njegov dodaten čas.

!

Če vam proizvajalec pošlje slab vzorec in reče, da bo
produkcija boljša, ne bo. Takih proizvajalcev ne izberite
kljub nizki ceni.
Obstaja tudi Kitajska Alibaba, kjer lahko
preverite bolj realne cene izdelkov.
Na voljo je še vrsto drugih spletnih
strani, kjer lahko najdete proizvajalca,
npr. preko Thomasnet, kjer lahko
najdete ameriškega proizvajalca.
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Napačna kalkulacija provizij in
stroškov vašega poslovanja

Priporočamo vam, da preverite in se natančno
pozanimate, kakšne stroške in provizije boste plačevali
ob prodaji na Amazonu (le te se tudi spreminjajo).

Vrste provizij pri prodaji izdelkov
na Amazonu:
Profesionalni plan znaša 39.99$.
Takoj začnite s tem planom, ko pa začnete
prodajati pišite na Amazon seller support, da vam
za te pretekle mesece, ko niste nič prodajali,
povrnejo denar.
Individualni plan znaša 0.99$ na vsak prodan
izdelek, 0$ na mesec.

Amazon referral fee je provizija, ki jo plačate
Amazonuob vsaki prodaji. Večinoma znaša 15%
prodajne cene izdelka, najmanj 0.3$.
Amazon fulfillment fee plačate Amazonu, da ob
nakupu izdelek pošlje na naslov kupca.
Amazon Inventory fee plačate vsak mesec glede
na prostornino zaloge, ki jo imate v Amazon
skladiščih.
Amazon long term storage fee plačate po tem, ko
je zaloga v Amazon skladišču več kot 12 mesecev,
glede na prostornino (cubic foot).
Amazon inventory exceeded limit storage fee
plačate 10$ na kubični čevelj, če presežete
dovoljeno količini v Amazon skladiščih.
High Volume Listing Fee plačate, če imate več kot
100.000 ASIN-s listingov.
Poleg tega pa so pri prodaji na Amazonu še drugi stroški,
kot so nakup zaloge, dajatve, plačilo pošiljke, priprava
listinga, ustanovitev podjetja, trademark in programi ter
Chrome razširitve.
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Ne osredotočite se na
kvaliteto in dodatno vrednost
ter postavite prenizko ceno

Če mislite prodajati enak produkt na Amazonu, kot vaši
konkurenti, boste zelo težko uspeli.
Konkurent ima že kredibilnost, mnenja kupcev
(reviewe) in vsi bodo raje kupili njegov izdelek. Prav tako
ima konkurent boljše pogoje pri dobaviteljih, zato vam
tudi nižanje cene ne bo pomagalo.
Pri izbiri vašega produkta naj vam ne bo prioriteta nizka
cena, ampak kvaliteta samega produkta. Nekvaliteten
produkt bo vodil v nižjo prodajno ceno, slaba mnenja
kupcev (reviewe), kar dolgoročno pomeni slabšo
prodajo izdelka.
Našim strankam svetujemo naj stremijo k najbolj
kvalitetnemu izdelku.
Ne bodite poceni! Ločite se od konkurence in dajte
vašemu izdelku neko dodano vrednost.

Vašemu produktu dodajte product insert oz. vašo
poslovno vizitko.
Napišite podatke o podjetju in vašo spletno stran, prav
tako pa jih lahko prosite za iskren review (ne smete
prositi za pozitivni review).
PRIMER
‘ Could you please leave us a product review? It helps our
small business immensely, and also helps other customers
make more informed decisions. Thank you!
Sign into Amazon.com
Hover over Account & Lists
Under Your Account, click Your Orders Orders
Find this order and click Write a Product Review
Be honest

To je nekaj osnovnega, priporočamo, da se bolj
potrudite. Uradno je prepovedano dajati povezavo na
strani izven Amazona, vendar Amazon tega praktično
ne preverja.
Ne pozabite tudi na privlačen dizajn embalaže.
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Ne razumete pojmov in ne
optimizirate pošiljanja izdelkov

Večini prodajalcev se zalomi že pri ločevanju osnovnih
pojmov, ki so razloženi spodaj.

Osnovni pojmi:

EXW pomeni, da proizvajalec poskrbi le za
izdelavo izdelkov, za vse ostalo pa morate
poskrbeti sami.
FOB pomeni, da proizvajalec poskrbi za pošiljko do
pristanišča/letališča na Kitajskem, za ostalo
distribucijo poskrbite vi oziroma freight forwarder.
DDP pomeni, da proizvajalec poskrbi za celotno
pošiljko do Amazona, vključno s tarifami in
dajatvami.
DDU pomeni, da proizvajalec poskrbi za celotno
pošiljko do Amazona, brez tarif in dajatev.

Priporočamo vam, da se odločite
za FOB, preostali del pošiljke pa
opravite preko spletne strani
Freightos ali Flexport.
Za pošiljanje (shipping) izdelkov iz Kitajske v
ZDA lahko uporabite dve vrsti pošiljanja
izdelkov - preko letala ali ladje.
Da lahko dobite okvirno ceno, rabite velikost
škatel, njihovo število ter težo.
Kasneje vas bo čakalo še veliko drugih pasti. Pri
oglaševanju izdelkov našim strankam svetujemo, da
začnejo, ko že imajo nekaj mnenj strank (revievow),
katere jim pomagamo pridobiti.
Zelo pomembno je tudi upoštevati vsa pravila. Eno
izmed enostavnih pravil je, da mora na embalaži pisati
"Made in China", drugače se vam lahko zgodi, da bodo
vašo zalogo zadržali na carini in jo poslali nazaj k
proizvajalcu.
Pri planiranju morate upoštevati tudi produkcijski čas
izdelave vašega izdelka, itd.

Pri poslovanju na Amazonu je
potrebno poznati celotno delovanje,
zato svojim strankam ponujamo
individualna svetovanja, da bi jim
zagotovili uspešno poslovanje.
Pri nas boste dobili tudi kontakte naših poslovnih
partnerjev, ki so izrednega pomena za uspešen zagon
vašega poslovanja.
Od inšpektorja na Kitajskem, ki vam bo
takoj prihranil stroške, saj direktno
pokliče dobavitelje in na terenu preveri
kvaliteto izdelkov...
... do enega najboljših piscev opisov
izdelkov na svetu iz Velike Britanije, ki
piše za najboljše prodajalce.
V naši izjemni ekipi imamo tudi
oblikovalca in fotografa iz
Slovenije, ki vam bosta za majhno
vsoto uredila fotografije in jih
prilagodila za Amazon.

Konstantno spremljamo tudi vse nove trende in vam že
v samem štartu prihranimo mnogo nepotrebnih
stroškov, kot so npr. provizije, ki jih manj izkušeni
prodajalci ne razumejo.
Že samo s provizijami lahko prihranite toliko, kolikor je
cena svetovanja, v samo nekaj mesecih.
Vsem strankam poleg osebnega svetovanja, nudimo
tudi naš vodič, ki obsega kar 300 strani ter je napisan v
slovenščini. Le tega tudi redno posodabljamo.
Z nami se lahko dogovorite za fiksno plačilo ali delno
fiksno plačilo + ostalo po profitu.
Kontaktirajte nas za spoznavni sestanek, kjer vam bomo
predstavili naše poslovne razultate na Amazonu!
zan@zannekrep.si
040 242 248

POZOR!
Letno sprejmemo samo 10 strank.

