
Prodaja izdelkov na Amazonu 
v ZDA

Sam ZDA še nikoli nisem obiskal in delam vse iz Slovenije.
Izdelke kupim na Kitajskem in jih proizvajalec pošlje direktno v ZDA



Kdo sem?
Vaš organizator
Žan Nekrep

- Ustanovitelj dveh podjetij v Sloveniji, so-ustanovitelj dveh podjetij v 
Ameriki (začel iz nič s kreditom od banke)

- Pred kratkim prodal uspešno blagovno znamko Kužek & Mucek
- Predavatelj & organiziram največje podjetniške dogodke v Sloveniji



Moj prvi izdelek na Amazonu sem dal v uničenje



Zakaj prodaja izdelkov na Amazonu?
FBA - Fulfillment by Amazon. Plačate provizijo, da Amazon opravi večino dela za vas npr. 
skladiščenje, pošiljanje izdelka strankam, podpora strankam oziroma customer service, pakiranje, vračila 
oziroma returns. 

Amazon torej opravi vse, kar se tiče strank, vi pa pošiljate produkte v njihov Fulfillment center.

Amazon ima približno:
- 13 % konverzijo (konverzija pomeni odstotek obiskovalcev, ki kupijo)
- oziroma kar 74% konverzijo za prime člane (plačujejo 119 dolarjev letno)

Povprečne spletne trgovine pa imajo konverzijo le nekaj procentov.

Ker ljudje gredo na Amazon z namenom, da kupijo izdelek.

Več kot 600 milijonov produktov je samo na Amazonu v ZDA, vendar je še vedno veliko priložnosti, le 
bolj se je potrebno potruditi pri raziskavi produktov.



Vesela novica slovenske vlade (april 2019)

Ljubljana, 5. aprila 2019 – Amazon bo do tretjega kvartala letošnjega leta 
tehnično prilagodil svojo poslovanje tako, da bo omogočal uvrstitev 
Slovenije med podprte države.  

Trenutno šest držav v Evropi, kjer lahko prodajate na Amazonu: 

- Francija
- Nemčija
- Italija
- Španija
- Nizozemska
- Velika Britanija



Amazon posel lahko lažje prodate, kot posel v Sloveniji



Kakšno investicijo rabite in kaj lahko dosežete?

Minimalno priporočam vsaj 2.000 evrov, priporočeno pa je da imate vsaj 5.000 
evrov. 

Praktični primer kaj smo investirali in dosegli v enem od poslov na Amazonu v letu 2019:

Investicija: 10.000 dolarjev v treh mesecih

En izdelek nas stane 9,6 dolarjev vključno s stroški pošiljanja
in dajatvami ter tarifami, 
prodajamo pa za cca 40 dolarjev
V treh mesecih smo naredili cca 40.000 dolarjev prihodka
 (+14.000 dolarjev dobička)



Koliko vam Amazon vzame & provizije?
25-40% od prodajne cene boste plačevali Amazonu v povprečju
+ plačevali boste še za Amazon oglaševanje (PPC). 

Odvisno od večih dejavnikov npr. od velikosti, kategorije izdelka, 
teže, koliko časa izdelek v skladišču itd.

Povprečna marža 25% upoštevajoč oglaševanje. 
Mi dosegamo trenutno 35%.

Glavne provizije:

Amazon referral fee - večinoma 15 % od prodajne cene izdelka
Amazon inventory storage fee (okt- dec plačate več), fulfillment fee (Amazon 
pakira in odpošlje), long term storage fee (več kot 12 mesecev v skladišču) itd. 
(čim manj časa bo vaš izdelek na zalogi in manj vračil bo- manj boste plačali za provizije) 



Kako prihraniti pri Amazon proviziji? 
Amazon referral provizija se plača na vsak prodan izdelek in sicer določen 
procent od celotne cene izdelka, pri čemer je v večini kategorijah ta procent 
približno 15%. 

Odvisna je od kategorije v kateri prodajate, zato bodite pozorni v kateri kategoriji 
prodajate (cca od 6 do 20% se giblje provizija). 



Mesečni stroški 

Registrirali se boste preko računa, ki se imenuje Amazon Seller Central 
(gre za vmesnik preko katerega boste lahko prodajali na Amazonu).

Na voljo imate dva plačljiva paketa: 

- individual - za vsako prodajo izdelka plačate 0.99$, brez mesečnega stroška

- professional - vsak mesec plačilo 39.99$ ne glede na prodajo

Všteti morate še ostale stroške npr. nakup kakšnih programov, nakup zaloge izdelkov itd. 



Taktika za dražji professional račun
Začnite s profesionalnim paketom in kasneje pišite Amazonu, da vam vrne denar 
za mesece, ko niste nič prodali. 



Izgled Amazon Seller central vmesnika



Kako poslovati iz Slovenije?

- v Sloveniji za registracijo računa na Amazonu rabite sodno overjen - 
preveden bančni izpisek. Cena cca 50 evrov. 

- verifikacija Amazon Seller računa poteka le preko mobilne številke od 
Telekoma (preko sms-a)

Ime:
Ni pomembno, kako poimenujete Amazon račun, saj lahko to pozneje spremenite.  
Lahko imate več znamk preko enega računa. 

Na istega uporabnika se je prepovedano prijaviti iz različnih ip-naslovov. 
Zato je potrebno za vsako osebo kreirati novega uporabnika za isti Amazon račun



Amazon podpora za prodajalce- zelo slaba in vam 
lahko da napačne informacije

Primer:

My name is Venith from Amazon Seller Support team and I am glad to assist you.

We are glad to know that you are interested in selling on Amazon and we have 
contacted our concerned department regarding this issue. They requested us to 
inform you that currently we do not have Slovenia in our updated list of allowed 
countries to register. 

Have a great day!



Pomembni pojmi Amazon FBA
BSR - Best seller rank (manjši boljši, kot večji)

Amazon rangiranje produktov glede na število prodanih izdelkov, ki se 
posodablja vsako uro. 

Torej, ta rang je razmerje med prodanimi izdelki med prodajalcem in ostalimi 
prodajalci v določeni kategoriji v določenem krajšem času. 

Najbolje prodajani izdelek ima BSR 1, naslednji 2, itd.



Omenjeni izdelek je številka 13 v primarni kategoriji Sports & Outdoors  in pomeni, da v celotni kategoriji prodaj je na trinajstem mestu. 

Prvi po prodaji pa je tudi v pod-kategoriji Compression socks in 4 v pod-kategoriji team sports.



ASIN - Amazon Standard Identification Number 

10 črkovni/številčni identifikator posameznega produkta. Vsak produkt ima svoj ASIN. 

ASIN v spletni povezavi (brskalniku)

ASIN pod podatki o izdelku: 



Listing (prodajni katalog vašega izdelka)
Z njim prodajate vaš izdelek. 
Vsebuje naslov (ključne besede, na začetku blagovna znamka), bullet points 
(okvirne točke),  opis (prednosti izdelka), fotografije (9 največ) in ceno (najvišjo 
ceno, ampak dober izdelek). 



Če ne veste ali lahko prodajate produkt kreirajte 
listing
Primer izdelka, ki smo mi želeli prodajati (saj nekateri prodajajo) - je pa prepovedan: 



Buy Box (isti izdelek prodaja več prodajalcev, borijo za buy box)

Gre za okence na desni strani istega izdelka, kjer lahko kupci direktno dodajo v 
košarico vaš izdelek. Nimajo vsi prodajalci na Amazonu možnost, da ga imajo. 

82 % prodaj gre preko Amazon Buy Box. 

Kako do Buy box-a?

Za Buy box je pomembna nizka CENA.

- profesionalni račun morate imeti
- imeti morate zalogo izdelkov
- čim boljšo oceno (customer feedback score)
- izdelek ne sme biti rabljen





Hijacker
Prodajalec, ki začne prodajati ‘fake’ produkt na vašem listingu (prodajnem 
katalogu) in vam lahko vzame tudi buy box. Ponavadi so kitajci ali boti.  

Prej preveriti, če je kupil od vas (ker to je dovoljeno) in dražje prodaja ali gre za 
resnično“fake izdelke”. 

Koraki kako se ga rešiti?

1. Mu pišite - V tem primeru mu pišite, da je nemogoče, da bi imel isti produkt kot vi in, da ga boste 
prijavili Amazonu. 

2. Če to ne zaleže, morate kupiti njegov produkt 
in ga poslati na svoj naslov, ga fotografirati ter 
to kot dokazilo poslati Amazonu, da ustrezno ukrepajo.

V tem primeru je pomembno, da imate svojo znamko. 



FNSKU -Fulfillment Network Stock Keeping Unit

To je unikatni identifikator, črtna koda, ki se jo nalepi na pakiranje posameznega izdelka. 

Rabi pa se jo, da lahko Amazonovi Fulfillment centri procesirajo produkt, ga identificirajo. Nalepi jo vaš 
dobavitelj. 

Cena, ki dobavitelj računa za lepljenje je ponavadi do 0,1 dolar. Če boste dali Amazonu, da jo zalepi pa je 
cena dražja in je 0,2 dolarja. 



UPC - Universal product code.

Črtna koda, ki se uporablja predvsem v ZDA, za skeniranje izdelkov na 
prodajnem mestu. Uporabno, če boste prodajali izven Amazona. 



Ni vam treba drago plačati za nakup UPC kod
Poceni opciji sta:

www.nationwidebarcode.com/
www.barcodesmania.com/

Za 5 kod, ki lahko uporabite za 5 izdelkov boste na eni od teh straneh plačali 27.5 dolarjev:

Izjema: Gtin exemption ni potrebno UPC kode npr. ročno izdelani produkti lahko zaprosite 

Bolj varna in dražja je opcija nakup kode preko GS1, kjer stane 250 dolarjev do 10 izdelkov in 50 dolarjev na leto. 

https://www.nationwidebarcode.com/
https://www.barcodesmania.com/


Najbolj pomembno za uspeh- najti pravi produkt
1. Da obstaja povpraševanje po izdelku 

(gledate pod revenue - prihodek na mesec)

2. Diferenciacija - vaš listing in izdelek drugačen od konkurence 
(boljše fotografije, 
izboljšava izdelka npr druga barva, 
Izboljšana funkcionalnost, 
boljši opis itd.)



Začnite iskanje na Amazonu - npr. Wine + črka k



Glavni kriteriji za izbor zmagovalnega produkta
- Čim večje povpraševanje in čim nižja ponudba izdelkov 
- Število revievow - mnenj kupcev naj bo čim manjše
- Cena konkurenčnih izdelkov
- Ni zasičeno (nizki bidi, malo novih listingov, konkurenti ne nižajo cen itd.)
- Kakšna je vaša konkurenca (naj bo čim slabša!)
- Čim več različnih prodajalcev z dobrim prihodkom in ni velikih znamk
- teža in velikost vašega produkta
- Čim nižja cena za oglaševanje (PPC)
- Regulacije, ovire ali nevarno prodajati (če nekdo drug prodaja še ne 

pomeni, da je dovoljeno prodajati!)
- Dajatve in tarife (preveriti s proizvajalcem in spletno stranjo HTS search) 

Več kriterijev imamo napisanih v e-knjigi in video tečaju 



Zelo pomembno pri raziskavi
Ljudje niso na Amazon-u, da iščejo nove produkte, ampak kupijo natanko tisto, kar 
si želijo kupiti.

Na Amazon-u nas zato nas zanima za katero ključno besedo je 
povpraševanje.



Preglejte Google trends za vaš izdelek
(sezonski, v trendu)



Najboljši orodji za raziskavo izdelka
Ime + chrome extension besedo v Google iskalnik
Helium 10 - brezplačni vtičnik 
npr. za zgodovino bsr in cene, marže, mnenja- reviewi

AMZScout pro extension- 287 dolarjev doživljenjsko 
npr. seznam izdelkov, provizije, starost listingov (čim starejši), zasičenost niše



Kako prihraniti pri nakupu programov?
V google ime programa + besedo discount

Pri Amzs scout pro lahko prihranite npr. 100 dolarjev



Priporočam tudi brezplačni vtičnik Keywords everywhere

Na Amazonu, ko iščete vam pokaže koliko mesečnih iskanj ima določena 
beseda in koliko plačujejo na klik za oglaševanje na Amazonu. 

Ni čisto natančen program. 



Primer uporabe Helium10 (zgodovina cene, bsr, izračun profita)



Helium 10
Leva fotografija:
Hitrejši pregled
podatkov o produktu

Desna fotografija:
Helium 10 orodja



Primer uporabe AMZScout Pro (seznam izdelkov po Amazon rangiranju 
za vpisani iskalni niz v Amazon iskalnik)



Kje najti dobavitelja?



Kako iščete na Alibabi?
Preden začnete: Na alibabi odprite račun + profilna fotografija

Iščete lahko po produktih ali direktno po dobaviteljih: 



Dva obvezna kriterija za izbiro dobavitelja
Gold supplier
plačujejo dodatno Alibabi cca 3.000 dolarjev, da so lahko gold supplier. Morajo izpolniti še nekaj drugih kriterijev npr, da 
preverijo ali imajo res odprto podjetje itd.. 

- Trade assurance 
Pomeni, da boste lahko plačali preko Alibaba trade assurance platforme, sicer ne boste morali. S tem ste bolj 
zavarovani pri nakupu izdelkov in v primeru kakšne napake dobite nazaj denar. 

Priporočljivo tudi:
Verified supplier - še več, kot gold to pomeni (dodatno preverjeni s strani tretje osebe). 



Kitajska alibaba - 1688.com

Cene v CNY (kitajski juan)

1 CNY = cca 0,15 USD



Primer izdelka cena Alibaba in cena na 1688



Google - chrome vtičnik - pomoč 1688
Na Google iskalnik vtipkajte chrome currency converter

V Google iskalnik vtipkajte chrome google translate



Na Alibabi vas tudi čakajo nevarnosti...
Kliknite na proizvajalca in preverite ali gre za manufacturerja 
(pravega proizvajalca) ali traderja (zgolj posrednika). 

Veliko je zgolj posrednikov! 

Preverite mnenja o proizvajalcu, njegove ocene itd. 

Skype klic svetujemo s proizvajalcem. 

Kitajsko novo leto (25. Januar do 8. Februar 2020), 
prazniki



Razlika v plačilu dobavitelja in provizije
Ko se pogovarjate s proizvajalcem, se zmenite, da bi radi plačali 30% prvotno, 70% po opravljeni 
inšpekciji izdelka ter potrebnih popravkih.

Alibaba trade assurance (kreditna kartica pod 3% provizija)
zelo natančne zahteve od proizvajalca v pogodbi za izdelek morate dati, da 
dobite vračilo

Paypal provizija je višja (znižate, če imate poslovni račun)



Možnosti pošiljanja izdelka
Air (letalo)- lažji izdelki
Sea (ladja)- težji izdelki

Odvisno torej od teže in velikosti izdelka. 

Ladijski prevoz vam priporočamo spletno stran Freightos.com 
(seznam freight forwarderjev - osebe, ki poskrbi za prevoz iz A do B točke) 

Upoštevati dajatve, tarife

- Hts search v google iskalnik (https://hts.usitc.gov/)

(hs kodo izdelka rabite, ki jo dobite od proizvajalca)

Z 10 številčno hs kodo izveste koliko boste plačali za dajatve in tarife. 

https://hts.usitc.gov/


Ekipa, ki jo boste rabili ali pa sami naredili
Fotografiranje izdelka + obdelava fotografij 
(en izdelek pošljemo fotografu v Sloveniji, obdelavo fotografij naročimo posebaj)

Opis izdelka (uporabljamo osebo iz Velike Britanije, ki našli na upwork.com)

Inšpekcija izdelkov
(imamo inšpektorja, ki nam pregleda in pošlje poročilo) 

Vse ostalo lahko sami naredite. 



Embalaža izdelka 
Priporočamo vam, da uporabite fiverr.com in poiščete »Amazon

packaging design« ali »Amazon product packaging«.

Specifikacije pri naročilu:

→ Komercialna uporaba oz. commercial use

→ Izvorna datoteka oziroma source file

→ Print-Ready

→ 3D Image

→ Source File



Kako do pravega inšpektorja, ki preveri izdelke?

V google iskalnik npr. quality control inspection company china

FBA Facebook skupine preverite

Cena: 100 dolarjev/dan (500 izdelkov povprečje npr. na dan)



Kako dobiti prva mnenja - reviews? 

Najbolje je imeti poznanstva v Ameriki. Jaz imam prijatelje v Ameriki, ki 
mi pomagajo dobijo prva mnenja. 

Postopek:
- nekdo mora dejansko kupiti vaš izdelek, pregledati listing in počakati 
en teden
- po enem tednu mora dati mnenje
- oseba naj ne bo z vami povezana na socialnih omrežjih 



Kako pravilno lansirati produkt? 
Mi uporabljamo Amazon oglaševanje (PPC) in investiramo 100 do 200 dolarjev 
na dan v začetku, po tem ko imamo vsaj en review z 5 zvezdicami. 



Amazon vam v začetku podari 50 dolarjev za oglaševanje



Uporaba Amazon oglaševanja
Testiranje je najbolj pomembno! 
Najti je potrebno relevantne ključne besede.

Ugotoviti morate za katere ključne besede boste imeli največ prodaj. 

Imate dva tipa kampanj
- manual (sami nastavite ključne besede ali produkt za targetiranje)

Tri tipi ključnih besed: 
broad (vse variacije ključnih besed - podobne besede, ko se zmotijo z besedo itd), 
phrase (na levi ali desni lahko nekaj dodano), 
exact (točno takšna beseda iskanje) 

- automatic (Amazon vam nastavi in njegov cilj je, da čimveč porabi)

V začetku začnite z obema kampanjama. Automatic pa kasneje ponavadi zmanjšate.



ACOS - advertising cost of sales
Pri oglaševanju je pomemben pojem ACOS, ki pomeni razmerje med denarjem 
porabljenim za oglaševanje produktov ter denarjem, ki ste ga potem dobili od tega 
oglaševanja. 

Primer:
Prodani izdelki: 40$
Oglaševanje: 10 $
ACOS = 10/40= 0.25 oziroma 25%

Nižji ACOS je vaš cilj, upoštevajoč da imate veliko ogledov in klikov. 



Biding - koliko ste pripravljeni plačati največ na klik za 
določeno ključno besedo 

Več, ko pripravljeni plačati napram konkurenci bolj na vrhu iskanja bo vaš 
izdelek prikazan.
 

Čimvečji bid pomeni, da večkrat prikaže oglas, vendar pa so pomembne tudi 
druge zadeve npr. dnevni proračun, konverzija, relevantnost listinga za 
ključno besedo (pravi izdelek glede na iskanje kupca) itd. 

Naš kriterij:
Če je bid pri exact matchu večji kot 2 dolarja je ponavadi zasičena niša! 
Mi izbiramo izdelke, kjer so bidi pod 1,5 dolarja.  



Naslov

1.) Najprej dajte ime znamke.
2.) Nato dodajte najbolj relevantno ključno besedo z največjim iskanjem - 

search volume.
3.) Vključite najbolj iskano dolgo ključno besedo (3 ali več besed).

Primer naslova: 



Opis izdelka
Najbolj pomembnih je prvih 200 znakov zaradi optimizacije za mobilne telefone. 

70% jih kupuje preko mobilnega telefona, kar se bo v prihodnosti še povečalo.

Primer opisa: 



Fotografije
Zmanjšajte velikost fotografij do 70 % z tinypng.com/

Primarna fotografija: 

To je slika z belim ozadjem, dobrim fokusom in svetlobo, hkrati pa

izdelek pokriva 85% celotne slike in je od roba do roba.

Preizkusite različne postavitve npr. različni kot izdelka na fotografiji itd. 

https://tinypng.com/


Orodje Splitly za testiranje naslova, opisa, fotografij
Od 47 dolarjev na mesec naprej



Računovodstvo, davki 
Slovenija: Normirani s.p. (4% od prihodka) ali d.o.o. (bolje zavarovani)

Podjetje v Ameriki (Dellaware) - spletna stran dellawareinc.com

Moj računovodja je Amazon prodajalec

Računovodstvo Jeraj
marko@racunovodstvo-jeraj.si 

mailto:marko@racunovodstvo-jeraj.si


Zaščita znamke v ZDA
Legal zoom

Trademarkia

Cena: 
cca 400-500 dolarjev, oni vse za vas uredijo. Pozorni, ker vam bodo želeli še 
dodatno kaj prodati. 



Pišete mi lahko na zan@zannekrep.si   

Dodate me lahko tudi na socialna omrežja (Žan Nekrep)
- Facebook
- LinkedIn
- Instagram

mailto:zan@zannekrep.si

