KONKRETNI
PRIKAZ
POSTOPKA:
Kako do tristo evrov
prihodka na dan z
izdelki na Amazonu
iz Slovenije z le 1 uro
dela na teden

O avtorju
Žan Nekrep je mednarodno priznani
strokovnjak digitalnega marketinga,
ki je napisal že več knjig v več
jezikih. Vse kar napiše v svojih
knjigah preizkusi v praksi in govori
iz lastnih izkušenj.

Primer nakazila iz Amazona - 3.148 dolarjev (nakazilo prihaja
vsake 14 dni):

Primer prodaje 389 dolarjev na dan z le 32 dolarjev porabljenega
denarja za oglaševanje ob začetku prodaje:
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ODPREMO RAČUN ZA PRODAJO NA AMAZONU
(Amazon Seller Central)
• stane nas 40 dolarjev na mesec
https://sellercentral.amazon.com/
•
•
•
•

bodite pozorni, da naložite osebno izkaznico na obeh straneh v enem dokumentu
bančni izpisek naj vsebuje tudi logotip vaše banke
če vam zavrnejo uporabite aplikacijo Textplus za brezplačne klice iz ZDA
dvakrat preverite, če so podatki res pravilno vpisani

NAJDEMO IZDELEK, KI GA BOMO PRODAJALI NA AMAZONU
• Ideje za izdelke lahko najdemo na Pinterest (https://www.pinterest.com/) , Etsy (https://www.etsy.
com/) ali drugih straneh tako, da iščemo po bolj splošni besedi, recimo Home Decor, Garden ali kaj
podobnega. Začnemo lahko tudi tako, da v program za iskanje ključnih besed vpišemo bolj splošno
ključno besedo, program pa sam predlaga izdelke povezane s to ključno besedo. Te pregledamo.

• Ko opazimo potencialen izdelek preverimo ta izdelek še na Amazonu s kriteriji, opisanimi v našem
plačljivem Amazon video tečaju. Pomagamo si s Chrome razširitvami in spletnimi stranmi opisanimi
v našem Amazon tečaju, recimo Helium10 (https://bit.ly/3tZV8xH )in Keepa (https://keepa.com/) .
Namesto Helium10 (https://bit.ly/3tZV8xH ) lahko uporabite tudi Jungle Scout chrome extension (https://
chrome.google.com/webstore/detail/jungle-scout-extension/bckjlihkmgolmgkchbpiponapgjenaoa ,
AMZScout PRO (https://amzscout.net/) ali drugo, vendar priporočamo Helium10, ki zavzema še veliko
ostalih uporabnih orodij.
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Izkoristite popust za najboljši program na svetu s katerim
lahko najdete pravi izdelek za prodajo na Amazonu!
50 % popust na prvi mesec uporabe programa Helium10:
Vnesite kodo ZANNEKREP50 ob naročilu in dobite 50% popust na
prvi mesec Helium 10.
10 % popust vsak naslednji mesec uporabe programa Helium10:
Vnesite kodo ZANNEKREP10 ob naročilu in dobite 10% popust vsak
mesec Helium 10.
Povezava za izkoristek 50 % popusta: https://bit.ly/3tZV8xH

• Zanimive izdelke s kriteriji vpišemo v Excel tabelo ali drugi podoben program.
• Za izdelek preverimo ključne besede in njihov volumen iskanja ter, če je kakšna specifična lastnost
izdelka najbolj iskana (najvišji volumen iskanja) (recimo Box 20 x 20 -> velikost) in to upoštevano pri
svojem izdelku, da smo relevantni za čim večji trg.
• Te lastnosti in hkrati reviewe strank na obstoječih izdelkih na Amazonu ter Questions & Answers
upoštevano pri izboljšanju svojega izdelka. Izdelek izboljšujemo le, če smo o tem prepričani s povratno
informacij strank konkurenčnih izdelkov, ne, če mi tako mislimo.

• Še preden se lotimo izbira proizvajalca, preverimo, če je izdelek dovoljeno prodajati oziroma kakšne so
omejitve - Restricted, requires approval, certifikati, patent, copyright, odgovornost (liability), baterije,
električni izdelki, hazmat (nevarne stvari), itd. Za to tudi že prej kreiramo listing izdelka, preden se
začnemo pogovarjati s proizvajalci.
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• Preverimo tudi, če imamo dovoljšen budget za izdelek - najmanj za 3-4 mesece, upoštevajoč landing
cost izdelka (proizvodnja cena + pošiljka + uvozne dajatve). Odvisno sicer od tega, koliko traja od
začetka proizvodnje izdelka do tega, da so izdelki na voljo na Amazonu. Več časa, za več mesecev
zaloge potrebujete budget.
• Poskrbimo za črtne kode za izdelke oziroma se registriramo v Amazon GTIN exemption, da GTIN
črtne kode za izdelke niso potrebne.

Primer plačila za UPC kodo:

IZBOR PROIZVAJALCA, ki nam bo izdelek izdelal
• Po tem, ko smo so odločili za izdelek, začnemo za izdelek iskati proizvajalca. Vse strani, kje lahko
najdemo proizvajalca so naštete v našem Amazon tečaju.
• Upoštevamo kriterije, naštete v našem Amazon tečaju.
• Najpogosteje je proizvajalec iz Alibaba (https://www.alibaba.com/) . Ko najdemo nekaj potencialnih
proizvajalcev, naročimo vzorčne produkte.
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• Lahko naročimo tudi izdelke konkurentov na Amazonu, da primerjamo vzorčne izdelke s izdelki
konkurentov.
• Na svoj naslov naročimo vzorčne izdelke ter jih ocenimo. Na podlagi kriterijev za izbor proizvajalca
naštetih v Amazon tečaju odločimo za najbolj primernega proizvajalca.

Primer dveh proizvajalcev, ki smo jim pisali na Alibabi:

Primer našega dopisa za pisanje proizvajalcu na Alibabi:
Hello, I am xxx and I am Purchasing Manager for company xxx. We are searching for another product
to add to our product line and we are interested in artificial paper flowers listed above. I have analyzed
the Product Listing and your Company Profile and would like to introduce ourselves and express our
Product Requirements to see if your company can supply our needs.
But first, could you please provide us with:
1.

HTS code for this product.

2. Catalog of Possible sets of Paper flowers or with catalog of flower only. Please know, that we are
looking for smaller sets of flowers, for example set of 5-10 flowers each around 5-20cm. We will talk
about detailed product requirements after we see your catalog. Please know in advance that Quality
is the most important aspect of the product for us. We are looking to choose our supplier and make
our initial purchase within the next 4 weeks.
We are currently speaking with you and three other factories. After our initial order we will have repeat
orders and hope to source additional products with you in the future as we expand our Brand further.
Thank you and we're looking forward to cooperate with you.
Sincerely, vaše ime Purchasing Manager vaše podjetje
Potem plačamo vzorce izbranim proizvajalcem, ki pridejo v Slovenijo.
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Primer plačila vzorca za naš izdelek, ki smo ga prodajali
na Amazonu:

Ko dobimo vzorce različnih proizvajalcev in jih pregledamo se
odločimo za enega proizvajalca na podlagi najbolj kvalitetnega
izdelka in se spogajamo za ceno:
Primer:

DOGOVARJANJE Z IZBRANIM PROIZVAJALCEM
• Pri dogovarjanju s proizvajalcem je pomembno, da natančno specificiramo, kakšen mora biti izdelek.
Vse te specifikacije moramo natančno vnesti tudi v pogodbo, ki jo podpiše tako proizvajalec kot vi.
S tem smo zavarovani v primeru, da izdelki niso po želenih specifikacijah. Pogodbo pripravi lahko
proizvajalec ali vi.
• Proizvajalcu vsaj v prvem naročilu plačamo
preko ene izmed platform npr. Alibaba Trade
Assurance, kjer smo zavarovani v primeru,
da z naročilom kaj ni v redu.
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• Sprva plačamo 30%, preostalih 70% po končanem inšpekcijskem pregledu. Nekateri vam tudi odštejejo
stroške vzorčnih izdelkov, ki so vam jih poslali.
V našem primeru je bilo takole:

• Zmenimo se, kdo bo odgovoren za pošiljko (Shipping incoterms - različni izrazi, ki pomenijo od
kdaj ste vi odgovorni, lastnik izdelkov in do kdaj proizvajalec). Priporočamo FOB - Free on board. V
tem primeru proizvajalec ni več odgovoren za izdelke po tem, ko so poslani iz pristanišča oziroma
letališča.

• Od proizvajalca prejmemo potrebne specifikacije, da lahko naredimo pakiranje izdelka, če to želimo.
Če je možno, dobimo die lines, packaging template (postavitev stranic embalaže) če ni možno, so
dovolj že dimenzije.
• Kontaktiramo grafičnega oblikovalca, da na podlagi teh naredi design embalaže - ai. datoteko, to
pošljemu proizvajalcu, on poskrbi za ostalo.

V izdelavo damo oblikovanje embalaže za izdelek ter vizitke, ki bodo poleg izdelka
Primer, kaj smo mi napisali oblikovalcu za embalažo z našimi specifikacijami:
1. name of brand Picture in attachment
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2. your dimensions in cm

4. Text: »name of brand« »your slogan« »add Title
»Made in China« -> least visible, somewhere in the
corner »website page« »your email« -> Contact

3. Color theme

5. »What is included

Primer plačila oblikovalcu za papirnate rože:

Potem vam oblikovalec dostavi izdelano embalažo:

Ko imamo oblikovano embalažo in vizitke vse pošljemo našemu
izbranemu proizvajalcu v dveh formatih .ai
V našem primeru:
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• Proizvajalcu posredujemo želene “Shipping marks” na škatli. To so podatki na zunanji škatli in ne
na pakiranju samega produkta. Te poleg podatkov o izdelku, podjetju, označujejo še kako ravnati z
izdelkom (fragile -> lomljivo, this way up -> označuje kaj je vrhnja stranica, itd.). Upoštevamo tudi
zahteve, ki jih imajo določene države (Made in China napis, itd.).

• Proizvajalcu našega izdelka pošljemo vse potrebne nalepke - Product label (na pakiranje produkta),
Shipment label (na zunanji karton) in Pallet label (na posamezno paleto). Paleta mora imeti nalepljene
te nalepke na vsaki izmed štirih stranic. Specificiramo, kako naj to nalepijo ter upoštevamo Amazon
omejitve (teža, velikost). Vse te nalepke prejmemo ob kreaciji pošiljke na Amazonu pod Inventory
- Manage FBA shipments. Upoštevamo, da ena paleta pomeni več zunanjih kartonov, en zunanji
karton pomeni eno ali več pakiranj produkta (zunanji karton je pri velikih izdelkih lahko hkrati tudi
pakiranje produkta).
• Poskrbimo, da je izdelek primerno zapakiran.
• Poskrbimo, da imamo za izdelek ustrezne certifikate, oznake, če so te potrebni, glede na državo, v
kateri želimo prodajati.
• Če želimo, dodamo v pakiranje še vizitko, kjer lahko nevtralno prosimo za review kupca, imamo
povezavo do garancije, itd. Izgled vizitke imate v vašem Amazon tečaju.
• Če potrebno, pripravimo še natančna navodila za uporabo izdelka, ki jih dodamo v pakiranje izdelka.
• Naročeno količino izdelkov prilagodimo glede na Amazon omejitve celotne zaloge določene kategorije
v njihovih skladiščih (Standard size, Oversize, Apparel, Footwear). Te omejitve so glede na volumen
in glede na število enot.

Primer našega dopisa za pisanje proizvajalcu na Alibabi:
• Najmanj po končani proizvodnji imamo “Pre-shipment inspection”. To je inšpekcija na Kitajskem,
preden izdelke pošljete do Amazona.
• Cena se računa na inšpektorja na dan. Odvisno od inšpektorja in količine izdelkov boste plačali med
100-400 USD na inšpektorja na dan.
• Če izdelki niso v redu, se morate s proizvajalcem dogovoriti, da zamenja defektne produkte in imeti
nato ponovno inšpekcijo izdelkov. Ponovno inšpekcijo plačati vi sami.
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Naročimo inšpekcijo za naš izbrani izdelek pri proizvajalcu, kjer navedemo inšpektorju vse kontaktne
podatke proizvajalca, kaj bo v paketu in naj pogledajo tudi upc kodo:
Naš primer:

POŠILJANJE IZDELKOV iz Kitajske v npr. ZDA
• Izberemo si špediterja (Freight forwarder), ki bo poskrbel za našo pošiljko do Amazon skladišč. Mi
uporabljamo Freigtos (https://www.freightos.com/)

• Za večje in težje izdelke se odločimo za ladijski prevoz, za majhne in lažje letalski prevoz. Ladijski
prevoz je cenejši, a po drugi strani traja veliko dlje časa, hkrati je več fiksnih stroškov. Pazimo na
Volumetric, dimensional weight (teža obračunana ne na dejanski teži ampak na velikosti izdelka),
predvsem pri lahkih in hkrati velikih produktih.
• Špediterju potrebujemo posredovati podatke o teži in dimenziji pošiljke, ki jih dobimo od proizvajalca
(palete, kartoni), o številu le teh, proizvodnja vrednost pošiljke, HS kodo izdelkov (mednarodna tarifna
koda, na podlagi katere se določi višino uvoznih dajatev), od kje - izvor (pristanišče, letališče) do
kam (Amazon skladišča), Opis izdelkov, Datum, ko bodo izdelki pripravljeni, podatke o pošiljki (če je
Hazardous - nevarni material, če ste tuji importer, itd.), Insurance - (zavarovanje pošiljke), Amazon
reference in Shipment ID (dobite na Amazonu pod Inventory - Manage FBA shipments - izbor pošiljke
- Shipment summary), Podatke o consignor (vaš proizvajalec), consignee (kot to nastopate vi), Power
of attorney (uredi špediter), Commercial invoice, Packing list.
• Odvisno, kako ste se zmenili s proizvajalcem, do kje je on odgovoren, lastnik izdelkov. Če DDP, DDU
(Delivered duties (un)paid), vse do Amazon skladišč; če FOB (free on board) do pristanišča; če EXW (ex
works) le do tovarne. Priporočamo uporabo FOB.
• Ob uvozu v državo boste plačali uvozne dajatve. Te se
določijo glede na HS tarifno kodo (lahko sami preverite
na strani, lahko prosite proizvajalca), za ZDA na strani
https://hts.usitc.gov/
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RAZISKAVA RELEVANTNIH KLJUČNIH BESED ZA IZBRANI
IZDELEK
• Potrebujemo za pripravo listinga in za oglaševanje izdelka.
• Pomembno najti čim več relevantnih ključnih besed z vsaj dokaj visokim volumnom iskanja torej vsaj
1000 mesečnih iskanj.
• Uporabite orodja za raziskavo ključnih besed - najbolje uporabiti Helium10, kjer sta to Cerebro in
Magnet (https://bit.ly/3tZV8xH ). Podobna orodja imajo sicer tudi Seller.tools (https://seller.tools/)
, Jungle Scout (https://www.junglescout.com/) , Viral Launch (https://viral-launch.com)in drugi.
Ta orodja omogočajo raziskavo ključnih besed glede na vpisano ključno besedo (recimo Helium10
Magnet) ali glede na vpisane ASIN-e konkurenčnih izdelkov (recimo Helium10 Cerebro).

Izkoristite popust za najboljši program na svetu za raziskavo
ključnih besed na Amazonu!
50 % popust na prvi mesec uporabe programa Helium10:
Vnesite kodo ZANNEKREP50 ob naročilu in dobite 50% popust
na prvi mesec Helium 10.
10 % popust vsak naslednji mesec uporabe programa Helium10:
Vnesite kodo ZANNEKREP10 ob naročilu in dobite 10% popust
vsak mesec Helium 10.
Povezava za izkoristek 50 % popusta: https://bit.ly/3tZV8xH

• Ponovno uporabimo program Excel za zapisovanje vseh relevantnih ključnih besed. Lahko uporabimo
kar eno izmed datotek, ki jo dobite ob exportu podatkov na enemu izmed uporabljenih orodij. Ključne
besede iz drugih prenesenih datotek nato dodamo v prvo datoteko.
• Za raziskavo ključnih besed sledimo navodilom v našem Amazon tečaju.
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PRIPRAVA LISTINGA (PRODAJNEGA KATALOGA NA AMAZONU)
• Najbolj pomembne so slike, še posebej primarna slika.

Naročimo izdelavo devet fotografij za izdelek in naš proizvajalec npr. pošlje izdelek fotografu

Primer našega naročila fotografa:
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Primer našega naročila fotografa:
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• Osredotočeni smo na koristi za kupca.
• Najbolj pomembno po vrsti naslov, search terms, oporne točke, opis. Indeksirajo pa še tudi nekatera
druga polja, ki pa so odvisna od kategorije izdelka. Primer so recimo polja “Subject Matter”, ki pa niso
na voljo v vseh kategorijah.
• Naslov - vključimo najpomembnejše ključne besede, dobljene iz raziskave ključnih besed. Vključimo
pomembne informacije o izdelku (recimo kompatibilnost z, itd.). Najbolj pomembnih prvih 88 znakov
za mobilne naprave. Mora biti berljivo. Omejitev je 200 znakov.

• Oporne točke - opišemo prednosti izdelka, pri čemer v obliki fraze vključimo čim več relevantnih
ključnih besed. Večinoma je 5 opornih točk, odvisno od kategorije lahko več. Omejitev je 250 znakov
na posamezno oporno točko, vendar se upošteva le prvih 1000 znakov vseh opornih točk.

• Opis - več podrobnosti o izdelku, kjer lahko uporabite HTML značke za boljši prikaz, recimo <b> kot
Bold (odebelitev teksta), itd.

15

• Search terms - 250 znakov za dodatne ključne besede, neupoštevajoč presledke.
• Vpišemo še preostale podatke, ki jih Amazon omogoča, kot so velikost, teža, kompatibilnost, itd.
• Upoštevajte Amazon pravila oziroma priporočila, kot je recimo prepoved vpisovanja imenov drugih
znak (izjema je recimo kompatibilno z znamko, uporabno z znamko, itd.), prepoved vključevanja
besed, kot so Best, On Sale, Limited time, itd.
• Slike so zelo pomembne, veliko bolj kot tekst. S slikami prodajate izdelek.
• Najbolj pomembna je primarna slika, ki jo kupec najprej vidi. Z njo ga privabimo, da sploh pride na
izdelek in vpliva močno na CTR (click through rate - koliko kupcev klikne na izdelek, da pridejo na
listing izmed vseh kupcev, ki vidijo izdelek).
• Ostale slike so lahko infografika (infografika o lastnostih izdelka), lifestyle (slika uporabe izdelka),
Comparison image (primerjava s konkurenčnimi izdelki) ali dodatne slike na belem ozadju,.
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• Držite se Amazon pravil in priporočil, kot so velikost slike, belo ozadje na primarni sliki, itd.
• Namesto sedme slike lahko tudi video.

• Namesto opisa lahko uporabimo A+ content (dodatna grafika na listingu izdelka), je pa za to potrebno
imeti registrirano znamko ter biti registriran v Amazon Brand registry (platforma za vpis registrirane
znamke znotraj Amazona). Tudi, če imamo A+ content, kljub temu kreiramo opis, ker vsebina A+
content ne indeksira, medtem ko vsebina opisa izdelka indeksira (Indeksira -> Da izdelek indeksira
za ključno besedo pomeni, da se izdelek kupcu prikaže, ko vpiše določen iskalni niz).

• Dodamo lahko tudi obrazce kot so recimo navodila o uporabi izdelka pri Product Documents Program.
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• Če je izdelek primeren, ga registriramo v Subscribe & Save program, da se lahko kupci naročijo na vaš
izdelek, da ga avtomatično prejmejo večkrat ob določenem popustu.
• Za custom izdelke uporabimo Amazon custom - je pa to na voljo le, če sami pošiljate izdelke. To torej
uporabimo za izdelke, po meri - recimo majice, kozarci, itd.
• Za Majhne in lahke izdelke registriramo izdelek v Small and Light program.

Primer naročila našega opisa za papirnate rože:

Tistemu, ki nam naredi opis pošljemo povezave do konkurentov na Amazonu, kaj dobijo v paketu, zakaj
se uporablja ter vse kar je pomembno za opis.
V našem primeru smo napisali:
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Primer plačila za opis izdelka:

LANSIRANJE IZDELKA NA AMAZONU
• Poskrbite, da imate preden lansirate izdelek dokončno optimiziran listing (prodajni katalog izdelka).
• Za lansiranje priporočamo uporabo Amazon oglaševanja, več v nadaljevanju.

OGLAŠEVANJE IZDELKA NA AMAZONU
• Na Amazonu okvirno 30 različnih placementov (prostorov) za oglase. Testiramo čim več, da vidimo,
kaj najbolje deluje.
• 3 sekcije - Sponsored Products, Sponsored Brands, Display Ads (ločeno še Demand Site Platform).
Prvo je na voljo vsem prodajalcem s profesionalnim planom, Sponsored brands in display ads pa le
tistim, ki imajo znamko v Brand registry.
• Targetiranje ključnih besed kot Broad, Phrase ali Exact. Exact pomeni natančno tisto besedo, ki jo
targetiramo, upoštevajoč še množino (Black shoes -> Black shoes, black shoe). Phrase pomeni to
besedo, ter hkrati na levi in desni strani še dodatne besede (black shoe, black shoes, black shoe small,
big black shoes, itd.). Broad pomeni le, da so vključene targetirane besede vključene kakorkoli v nizu,
ki ga kupec vpiše v Amazon iskalnik da se oglas za izdelek prikaže (black woman big shoes, black
gloves with shoes, itd.).
• Na začetku fokus v kampanje, kjer sami določimo, kaj oglaševati pravimo jim Manual kampanje.
• Pozneje, ko se izdelek ustali, dodamo še avtomatično kampanjo. V avtomatični kampanji lahko
določimo, kaj targetiramo in kako visoki so bidi (Loose, Close match -> ključne besede; Complements,
Substitutes -> izdelki).
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• Manual kampanji ločimo na Research in Protected. Pri research iščemo nove relevanten ključne
besede in izdelke, ki jih potem targetiramo v protected kampanji.
• Uporabimo tudi display ads s svojo kreativo (logo in kratek napis do 50 znakov), ki trenutno deluje
zelo dobro. Predvsem Product targeting (na Amazonu) deluje dobro, ne pa toliko Audience (izven
Amazona). Potrebno imeti svojo znamko registrirano v Amazon brand registry
• Uporabimo Sponsored Brands, kjer za oglaševanje zelo dobro deluje video. Najbolje deluje 15-20
sekunden video, kjer prikažemo prednosti izdelka. So pa tu še drugi načini oglaševanja, ki jih tudi
lahko testirate.
• Na začetku ob lansiranju vsakodnevno preverimo oglaševanje ter preverimo predvsem, če oglašujemo
kakšno nerelevantno ključno besedo z visokim volumnom iskanja - to odstranimo ali znižamo bid.
Preverimo tudi vse druge ključne besede, ki jih targetiramo.
• Pozneje preverjamo oglaševanje za posamezen izdelek enkrat tedensko.
• Oglaševanja optimiziramo z Advertising report, ki so poročila od Amazona glede oglaševanja. Za
optimizacijo sledimo natančnim navodilom v knjigi.
• Optimiziramo na način, da zvišamo ali znižamo cene na klik procentualno (bide) lahko tudi različne
placemente oziroma, kjer se oglas nahaja - top of search page. rest of search page, product page.
• Več o oglaševanju v našem Amazon tečaju.

PRIDOBIVANJE OCEN, REVIEWOV NA AMAZONU
• Odkar kupci lahko oddajo oceno bolj enostavno je % ocen/reviewov zelo narasel
• Okvirno 10% kupcev bo dalo oceno k izdelku, večinoma bodo te brez teksta, le ocene. Pred tem je bilo
povprečje 1-3%.
• Priporočamo, da si naložite eno izmed Chrome razširitev, ki omogoča, da kupcem tedensko pošljete
prošnjo, da oddajo oceno - Jungle Scout, Sellerize, Seller.tools.
• Na začetku lahko 1 ali 2 oceni dobite tako, da prosite nekoga iz ZDA (če prodajate v ZDA) , da kupi
izdelek in vam da oceno, vi pa mu povrnete denar. Pri tem bodite pazljivi, da niste na nikakršen način
povezani z njim (FB prijateljstvo, itd.).
• Pri ocenah so pomembne predvsem mejne vrednosti - recimo med 4.2 in 4.3, 4.7 in 4.8 zvezdice, itd.
V teh primerih se naredi razlika, ker Amazon prikaže ocene zaokrožene na 0.5 zvezdice, torej je pri
4.3 zvezdice prikazano še vedno 4.5 zvezdice, pri 4.2 pa le še 4 zvezdice. Tu so največje razlike v
konverziji kar se tiče ocen.
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SPREMLJANJE IZDELKA NA AMAZONU
• Pazimo, da smo čim manj časa brez zaloge.
• Izkoristimo posebne dni, kot so Prime Day, Black Friday, Cyber Monday za posebne kupone, da te dni
prodamo še veliko več izdelkov.

• Uporabimo tudi druge promocije, kot so kuponi, lightning deals, popusti ob nakupu več izdelkov, itd.
• Redno spremljamo konverzijo (koliko od vseh kupcev se odloči za nakup) izdelka na trgu, na katerem
prodajamo, predvsem če je večja sprememba, ter se prilagajamo glede na trg. Če recimo opazimo, da
je povpraševanje zelo naraslo, lahko dvignemo ceno našega izdelka.
• S proizvajalci poskusimo dobiti boljše pogoje za nova naročila.
• Kreiramo promocije, kupone, lighting deals (krajša plačljiva promocija, ki na listing pridobi velika
prometa), da ustalimo ali še izboljšamo organične pozicije izdelkov.
• Redno spremljamo, če so kakšne težave z izdelkom oziroma listingom izdelka - komentarji pri
vračilih, ocene/reviewi, Voice of the customer, seller feedback, questions & answers, Improve listing
quality, itd., ter težave poskušamo odpraviti.
• Še bolj optimiziramo listing, če še nismo - dodamo dodatne ključne besede, ker bolje razumemo trge,
nove boljše slike, A+ content (dodatna grafika namesto opisa izdelka), video, product document, itd.

REGISTRACIJA ZNAMKE IN BRAND REGISTRY
• Na začetku ni potrebno, ker ni nizek strošek.
•
• Traja 6-9 mesecev, če uporabite ponudnike zunaj Amazona (Trademarkia recimo). Če uporabite
ponudnike znotraj Amazona (IP accelerator), to traja le nekaj tednov.
•
• Ko uspešno prodajate, priporočamo čim prej, ker dobite veliko ugodnosti, ko imate znamko v Brand
registry.
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Prednosti Brand registry:
• Več načinov oglaševanja - Display ads in Sponsored brands
• Več analitičnih podatkov s strani Amazona - Brand analytics, Amazon attribution (izven Amazona)
• Več organičnih načinov, da pridobiš kupce - Amazon Live, Amazon posts
• Boljše optimiziranje listinga - A+ content, preverite še dodatno Product documents, Virtual bundles
• Split testing oziroma testiranje (testiranje različnih opcij) znotraj Amazona - A+ content, naslov. To
omogoča Amazon sam, če imate znamko registrirano znotraj Amazon brand registry, vendar trenutno
le za naslov in A+ content. To enostavno pomeni, da nastavite različne A+ contente oziroma naslove
in po testiranju vidite, kateri se bolje obnese.
• Boljše zavarovanje znamke, pred recimo Hijackerji - prodajalci, ki pridejo na vaš listing z ponarejenim
izdelkom. Te prodajalci manj targetirajo izdelke, za katere je očitno, da je zadaj znamka registrirana
v Brand registry, hkrati pa jih je tudi veliko lažje odstraniti, če imate znamko registrirano v Amazon
brand registry. Preverite programa Transparency in Project Zero.
• Vaša Spletna trgovina je lahko tudi na Amazon strani - Amazon storefront
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