Katere programe kupiti v začetku, da lažje najdete
pravi izdelek, ki se bo prodajal na Amazonu?
(raziskava izdelka)
Seller tools - podoben kot Hellium 10, vendar veliko cenejši

Vnesete ključno besedo in skušate priti do pravega izdelka.
Pridobite še določena orodja:
● Prizm - uporabiti lahko več kot 20 parametrov
● Keyword wizard - uporabite ASIN, da pridobite prave izdelke
● ReviewAble
Podobno kot Helium10, le cenejši. Priročni so predvsem programi Keyword tracker na
posameznem produktu, R2A (iskanje ključnih besed po ASIN-ih) in Last search (iskanje
ključnih besed po vpisani ključni besedi). Helium10 priporočamo le, če se odločite raziskavo
produkta delati s pomočjo Helium10 Magnet IQ Score, saj je tam to že izračunano. Tu v Last
search do tega pridete z razmerjem med številom konkurentov in volumnom iskanja.
Cena: 57 dolarjev - 35 % popust, ki imate na voljo kot naš kupec je cca 35 eur
Keepa

Samo chrome extension. Za pregled zgodovine cene določenega izdelka (ali se cena izdelka
niža), pregled števila mnenj - revievow, zgodovine BSR-ja (kako rangira produkt) ter kdaj se
je izdelek dejansko začel prodajati (želite, da čim dlje se prodaja na Amazonu in, da je čim
manj novih izdelkov, ki kažejo na vse večjo zasičenost niše).
Cena: 17 dolarjev oziroma 15 evrov na mesec.

Avtor: Žan Nekrep mag. posl. ved, www.zannekrep.si

Amz scout Chrome extension PRO

Za pregled posamezne niše. Vidite koliko prihodka delajo drugi Amazon prodajalci, koliko
mnenj imajo, kakšne so provizije in koliko vam vzame Amazon od vsake prodaje izdelka.
Za pregled posameznega trga. Vidite veliko potrebnih podatkov o produktih na posameznem
trgu, da lahko ocenite, če bi bil produkt dober za prodajo.
Cena: 199 dolarjev doživljenjsko
Jungle Scout Keyword Scout

Za pregled višine bidov (koliko pripravljeni drugi Amazon oglaševalci za določeni izdelek
plačati na klik) pri oglaševanju na Amazonu in vaš cilj je seveda, da se vam bo splačalo
oglaševati na Amazonu za določen izdelek. Oglaševanje na Amazonu je eden
najpomembnejših strategij za lansiranje izdelka in, da pridete na prva mesta, zato je
pomembno, da se vam to splača za izdelek, ki ga izberete. Podatki morda niso točni, ker naj
Amazon ne bi dajal teh podatkov tretjim osebam. Hkrati je višina bida odvisna od drugih
dejavnikov, kot so starost oglaševalske kampanje, relevantnost ključne besede za izdelek,
itd. Te se razlikujejo od produkta do produkta.
Cena: 39 dolarjev na mesec
Hellium 10 - podoben Seller tools in ni nujen, če ste se odločili za Seller tools

Priporočamo platinum plan, ki stane 97 dolarjev za en mesec in v tem času najdete
naprimer pravi izdelek za prodajo na Amazonu.
Pri Hellium 10 priporočamo:
● Magnet - vam prikaže seznam ključnih besed, ki so povezane z ključno besedo
vnešeno v vnosno polje. To orodje lahko uporabite tudi za raziskavo izdelkov tako,
da v vnosno polje vpišete splošno ključno besedo, nastavite filter, da mora biti
volumen iskanja najmanj 2000, ter nato dobljene ključne besede sortirate po Magnet

Avtor: Žan Nekrep mag. posl. ved, www.zannekrep.si

●

●

IQ Score. Nato te ključne besede z najvišjim Magnet IQ Score preverite na
Amazon-u.
Cerebro - vam prikaže seznam ključnih besed, ki so relevantne za ASIN-e izdelkov,
ki jih vpišete v vnosno polje. Omogoča še dodatno filtriranje. Dober filter je recimo, da
prikaže le tiste ključne besede, kjer so vsi izdelki rangirani na manj kot 18.
Keyword tracker - na katerem mestu vaš produkt rangira za določeno ključno
besedo.

Pri platinum paketu dobite tudi za raziskavo izdelkov koristna orodja:
● Black box za pomoč pri iskanju pravega produkta
● Trendster za lažje analize koliko denarja rabite za posel
● Xray za pomoč pri mesečnem prihodku
Cena: 97 dolarjev (lahko vzamete le en mesec, da najdete pravi izdelek in kasneje
uporabljate cenejše orodje Seller Tools, kjer imate naš popust napisan pod bonusi)

Avtor: Žan Nekrep mag. posl. ved, www.zannekrep.si

