
קורס מסחר באיביי



מפת האתר: הסבר על אתר איביי, ניווט והתמצאות ב-eBay והכרת מושגים 	 
כלליים

מה אפשר לקנות ולמכור באיביי?	 

פתיחת חשבון באיביי	 

פתיחת חשבון בפייפל	 

יצירת פוליסות עסקיות: מדיניות שילוח, מדיניות החזרות, וקבלת תשלומים	 

קישור בין חשבונות פייפל ואיביי	 

העלאת מוצר לחשבון ה-eBay שלנו שלב אחר שלב	 

 	Fixed price / Auction פורמט מכירה

דירוג הפידבק שלנו וחשיבותו	 

משלוח מוצרים לישראל ומישראל	 

 	sold listings ,watchcount :מה הקונים מחפשים באיביי

מה כדאי למכור באיביי?	 

איתור מוצרים רווחיים למכירה באיביי	 

כלים מתקדמים לזיהוי "טרנדים" ומוצרי נישה	 

היכרות עם איביי, הגדרות בסיסיות בחשבון ותחילת עבודה

מחקר שוק והעלאת מוצרים למכירה
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www.res-nadlan.co.il אתר.    michlala@res-nadlan.co.il דוא"ל.    077-2222-211 פקס.    *2574 טל. 

מבנה התכנית
 מפגשים פרונטאליים / בשיתוף מסך אחת לשבוע,

WhatsApp ותמיכה מקוונת במסגרת קבוצת

מטרות התכנית
היכרות מעשית עם עולם המסחר המקוון 	

	 eBay הקמת עסק אינטרנטי בענקית המסחר

ניהול חנות וצוות עובדים שיחלוש על מס חנויות בתהליך הדרגתי 	
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מבוא לדרופשיפינג	 מ

תוכנית הפריים של אמאזון	 

 	autolisters שימוש במוניטורים

פרסום מוצר למכירה באיביי באופן מקצועי	 

בניית כותרת, תיאור, תמונות ודף מכירה מקצועי וממיר	 

אסטרטגיות מכירה מתקדמות	 

פתיחת מגבלות מכירה ויצירת קשר עם איביי	 

בניית תוכנית עבודה בדרופשיפינג	 

 	AMAZON LIVE CHAT שירות לקוחות עם

פתיחת חנות באיביי לפי מסלול מתאים	 

 	VERO מוצרי

התמודדות עם פידבק שלילי והשעיית החשבון	 

מבוא למחקר שוק מתקדם עם תוכנות	 

פרסום מוצרים למכירה באיביי

בניית העסק תפעול וקידום החשבון



ערך מוסף
ליווי אישי לאורך כל הדרך גם בתום הקורס 	

קורס פרונטלי - הקורס יערך בכיתה עם מרצה מהטובים בתחום 	

ניסיון של למעלה מ-10 שנים 	

המרצים המקצועיים והטובים ביותר בתחום המסחר באינטרנט 	

12 סניפים למכללה במרחק 15 דק' מביתך 	

חוק פרטו: 20/80 והקשר למסחר באיביי	 

כיצד למנף ולמכור מוצרים שלא נמכרו	 

מהו יחס המרה וכיד לשפר אותו	 

 	VA-מיקור חוץ ומינוף הזמן ע"י שימוש ב

עבודה עם ספקים מתקדמים בארה"ב	 

 	ALIEXPRESS ,TAOBAO ,1688 :עבודה עם ספקים מסין

 	track17 שילוח בינלאומי עם ,EPACKET משלוח

 	GSP בדרופשיפינג eBay תוכנית השילוח הבינלאומי של

כלים מתקדמים לאיתור טרנדים ומגמות שוק	 

מחקר מתחרים מתקדם	 

מחקר נישות מתקדם עם תוכנות	 

במספר 	  מכירה   best offer ,promotions שמוכרים:  למוצרים  אופטימיזציה 
קטגוריות

טרנדים ומגמות שוק, איך לנצל הזדמנויות מכירה, ניהול מספר חנויות במקביל 	 
VS dropshipping חנות נישה

 	bulk-מודל עבודה ב

 	bulk-עבודה עם מוצרים מקבילים ב

כיצד להפוך לסוחר מקצועי שמוכר עשרות מוצרים ביום

המשך עבודה בדרופשיפינג
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