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 מבוא  
אמזון הוא אתר המסחר האלקטרוני הגדול והפופולרי ביותר בעולם כיום והשמיני במידת הפופולריות שלו בארה"ב. 

מיליוני גולשים ברחבי העולם גולשים באתרי אמזון מידי יום וההערכה הי כי מידי חודש מגיעים לאתר אמזון בארה"ב 

 מיליון קונים פוטנציאליים.  71כ 

חר האלקטרוני האחרים, אמזון הוא לא ממש עצמאי. רב המוצרים הנמכרים דרך אתר אמזון שלא כמו רוב אתרי המס

הם למעשה מוצרים הנמכרים על ידי חברות ויחידים, מה שהופך אותו להזדמנות עסקית מדהימה המאפשרת להגיע 

 לקהל יעד מובנה ומוכן אשר נאמן באופן כמעט דתי למותג אמזון ובוטח בו באופן מוחלט. 

ת הדרכים המשמעותיות ביותר באמצעותן הצליחה אמזון להשיג נתח שוק כל כך גדול מעולם המכירות הקמעונאי אח

היא באמצעות תוכנית אמזון פריים.  תוכנית זו מאפשרת לאנשים לקבל את המוצרים שרכשו באמזון תוך זמן קצר 

מסוימת. כל זאת תמורת דמי מנוי שנתיים מאד, בין לילה ליומיים וכן לקבל משלוחים חינם כאשר רוכשים בכמות 

)"פריים"( ההופכים את הקונים לחברים במועדון האקסקלוסיבי של אמזון ומאחר וכבר שילמו תשלום שנתי, גורמים 

 להם לבצע את הקניות שלהם כמעט אך ורק באמזון. 

 המשיכו לקרוא. רוצים לדעת איך להגיע אל מיליוני הקונים הנלהבים של אמזון? 

המכירות בשיטה זו יאפשרו לכם להרוויח כסף , ואיך FBAאמזון המסחר ביסודות מדריך זה ילמד אתכם את 

 בהשקעה ראשונית נמוכה ובמינימום סיכונים. 
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 ?FBAמה זה אמזון   
צרים באתר , מאפשרת לחברות ויחידים למכור מוFulfillment By Amazonשל אמזון, ראשי תיבות של  FBAוכנית ת

היבטי והם מטפלים בכל אל המרכזים הלוגיסטיים של אמזון האינטרנט של אמזון. המוכר )את/ה( שולח את המוצרים 

למעשה, מהרגע בו שלחתם את המוצרים שלכם לאמזון, נחסכת מכם כל הטרחה של המשלוח ושירות הלקוחות. 

 מעקב אחר השילוח, טיפול בתקלות, זמני משלוח וכו'. 

 

 כוללות: FBAלק מהתכונות של תוכנית ח

 35שלוח חינם עבור הזמנות מעל $ מ 

 Primeירות משלוחי ש 

 באתר מחור תחרותי לעידוד רכישותת 

 מושלם ירות לקוחותש 

 FBAאמזון  ,, הנאה, וכמובן שיהיה עסק מתגמל כלכליתלגבי עסק שיאפשר לכם יותר זמן פנוי מתלבטיםם אתם א

נכון שכולנו מחפשים "הכנסה פסיבית" ואמזון מאד קרוב לזה אבל וודאי לא לגמרי פאסיבי היא אופציה נהדרת. 

 עתי אין דבר כזה "הכנסה פסיבית"(. )לד

 

למחסני אמזון. לשלוח את המוצרים כמובן ו דע על המוצרים שלך, להעלות מיוספק מעולה מוצר טובהיה עליך לחפש י

אך אלה החלקים המרתקים והמהנים של העבודה באמזון. לעומתם, אין צורך להתעסק בחלקים הפחות מעניינים 

, התמודדות עם מוצרים ללקוחות בודדים, מעקב אחר מלאי )שלא לאמר מתישים( של העסק. אין צורך לטפל במשלוח

 הצדדים הפחות נעימים של העסק. שירות לקוחות, תלונות, והחזרות, או כל 

 

 את החיים קלים למי שמעוניין למכור באינטרנט ועלויות ההתחלה הן נמוכות מאד. פשוט עושה  FBAערכת מ
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 FBAאיך עובד  
 

הוא למעשה הרבה יותר פשוט ממה שרוב  FBA -הליך הת

הכולל העלאת מוצרים שלבים  5האנשים חושבים. זהו תהליך בן 

 אתר ומשלוח מלאי לאמזון. 

בשיטת הדרופשיפינג אותה אמזון ללא כל מלאי, יתן גם למכור בנ

נסקור בהמשך. זו דרך המאפשרת מכירות באמזון מבלי להוציא 

 כסף על רכישת מלאי ראשוני. 

 ליך פשוט:תהה

 Seller Centralעלאת המוצרים שלכם למרכז המוכר של אמזוןה [1]

 אמזון.שלוח המוצרים למחסן מ [2]

 ניהול המלאי.במטפל ומזון מקבל את המלאי שלך א [3]

 לקוח מזמין את המוצר שלך.ה [4]

 ושולח ישירות אל הלקוחמזון מאתר את המוצר שלך במחסן א [5]

 וההחזרותמזון מטפל בכל סוגיות שירות לקוחות א [6]

אמזון ושלחתאת לראות, רוב העבודה נעשית על ידי אמזון. לאחר שהעלית את פרטי המוצר שלך לאתר ניתן פי שכ

שאר ההיבטים. זה מאפשר לכם להתמקד במכירות ובאיתור מוצרים מנצחים ללא המוצרים, אמזון מטפל בכל 

 הטירחה הנילווית על שירות לקוחות ותחזוקת אתר סחר אלקטרוני משלך. 

 Individual Seller – Pro Sellerאישי או מקצועיחשבון  

 מוכר פרטי או מוכר מקצועי: שני מסלולים למכירות באמזוןשנם י

ת למשתמשים למכור באמזון מבלי לשלם תשלום חודשי. עם , ומאפשרוכנית המוכר הפרטי היא תוכנית חינמיתת

לויות השימוש בפלטפורמה ועמלות המכירה. אם שאתם מוכרים, בנוסף לעלכל פריט  0.99 $זאת תצטרכו לשלם 

תשלמו להירשם לחשבון מקצועי, כי בסופו של דבר  אך הגיוניפריטים לחודש, זה  40אתם סבורים שתמכרו מעל 

 מוצרים.  40גם אם תמכרו מעל  $ 39.99

ש ומכניס אתכם המלצה שלי היא להתחיל מיד עם תוכנית המוכר המקצועי. יש משהו בסכום הזה שיורד מידי חודה

 להלוך רוח של עשייה, זריזות והתקדמות במכירות באמזון. 
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העמלות והייצוג לשלם את  אתם עדיין תצטרכולחודש.  39.99כרגע $  אמור עלות תוכנית המוכר המקצועי עומדתכ

כור לכל פריט. במילים אחרות תוכלו למ 0.99שתמכרו, אך לא תצטרכו לשלם את $ עבור הפריטים באתר אמזון 

 .39.99מספר בלתי מוגבל של פריטים עם חשבון $  כמעט

 רמה המקצועית יש גם כמה יתרונות נוספים, כגון:ב

 Scoutifyיכולת להשתמש באפליקציות של צד שלישי כמו ה 

 מופיעים בקטלוג של אמזוןיכולת למכור פריטים שאינם ה 

אספנות, בריאות וטיפוח אישי, בגדים, נעליים,  ,בידורמזון, יופי, יכולת למכור בקטגוריות מוגבלות )כגון ה 

 (קטגוריות רבותאחרותועוד 

 מארזים )מספר פריטים בחבילה אחת(יכולת ליצור ה 

 לראות רשימה מלאה של הקטגוריות המוגבלות כאן: יתןנ

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=14113001 

 

אינם יכולים לבקש אישור.  בתוכנית המוכר הפרטיםאישור למכירה, ומוכרים בהן נדרש ף זה מפרט את הקטגוריות ד

 יל את מגב אשר, כמובן,דבר מספר קטן מאוד של קטגוריות, במופיעים רק פרטיים משמעות הדבר היא כי מוכרים 

 חים. רווההכנסה והפוטנציאל 

אתם מתייחסים ברצינות לעסק הזה סך הכל, זה רעיון טוב מאוד ללכת קדימה ולקבל את חשבון המוכר מקצועי. אם ב

לתוכנית ה להירשם ולחכות ששמו להצליח ולהרוויח באמזון, אתם תפצו על ההוצאה הזו במהירות. עם זאת כדאי 

Pro Seller הרי לא תרצו להמשיך ולשלם את התשלום החודשי מבלי אמזוןמשלוח למלאי מוכן לם כבר כאשר יש לכ ,

 שיש לכם מוצרים במחסני אמזון. 

  

  

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=14113001
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 מוצריםאיתור   
מוצרים  תרצו למכור. ייתכן שכבר יש לכםלהבין איזה סוג של מוצרים שתצטרכו לעשות זה לחקור ודבר הראשון ה

שניתן למכור באמזון )לדוגמה אם אתם מייצרים בעצמכם את המוצר( אך אם לא, יהיה עליכם לבצע מחקר מוצרים 

 ולבחור את אלו שכדאי למכור ושניתן להרוויח בהם רווח נאה. 

לגלות עד כמה הפריט נמכר שנם מספר יישומים בהם ניתן לעשות שימוש כדי לבצע מחקר מוצרים. בעזרתם תוכלו י

 בכמה הוא נמכר כעת, וכמה ניתן להרוויח עליו. כעת, 

 

 מחקר המוצרים:נה כמה מהיישומים הפופולריים ביותר עבור ה

 Profit Bandit 

 Scoutify 

 Seller Mobile 

 FBAScan 

 

ובחנויות אחרות של  Google, וחלקן נמצאות גם בחנויות iOSפליקציות אלה נמצאות בחנות האפליקציות של א

 .Androidאפליקציות 

ולבדוק את פוטנציאל ביישומים כגון אלה כדי לסרוק מוצרים  כולל הוותיקים שבהם, עושים שימושוכרים רבים מ

 הרווח. 

 יכן ניתן למצוא מוצרים למכירה באמזון? ה

 נויות סיטונאיות )ניתן גם לחפש בארה"ב בחנויות אונליין(ח 

 ( באתרים השוניםclearance)באיזור ה  ינוי מדפיםפ 

 בחנויותכירות סוף עונה מ 

 Garage salesחצר כירות מ 

 פשפשיםהוק ש 

 סטוקים ו"הכל בדולר"נויות ח 

 )לקנות אחד, לקבל אחד חינם(  BOGOסקאות מסוג ע 

 Black Fridayכירות בימים מיוחדים בשנה כמו מ 

 ואחרים aliexpress ,Alibaba ,Walmartתרי מכירות אונליין כגון א 
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שהן המוצרים והן האריזות במצב חדש ומעולה, משום שאם לקוח מחזיר פריט אתם עלולים לרדת בציון האיכות  ודאו

 שלכם כמוכרים באמזון. 

( ואת הלקוח כך שאין כסף בחשבון שלכם באמזון היו מכירות חדשות מאזולא דוגמה, אם אמזון כבר שילמה לך )ל

האשראי שלך עבור מחיר מלא כי הקונה שילם. אחרת, הסכום יהיה לחייב את כרטיס  המחזיר פריט, אמזון יכול

 לך. תאמזון חייבמהסכום שמנוכה 

 

 ל תחרותע

אם ייבים לדבר על זה. התחרות באמזון עזה ולפעמים אף אגרסיבית וחייבים לקחת אותה בחשבון. לדוגמה, ח

ל מוכרים אשר מוכרים בדיוק את אותו שתבדקו שאין בזירה מספר רב ש, חשוב מצאתם מוצר שאתם מעוניינים למכור

 מוצר. המשמעות היא שהרווחיים שלכם נחתכים כי מספר רב של מוכרים מתחלקים למעשה במכירות אותו מוצר. 

  

 החגים געוןש

מדווחים עונה בין ליל כל הקדושים לחג המולד היא, ללא ספק, זמן הקניות הגדול ביותר של השנה, ומוכרים רבים ה

השנתית שלהם באמזון. כדאי להיות ערוכים עם מלאי מספיק בעונת על כמחצית ההכנסה  על מכירות בהיקף של 

 הקניות. 

יהתכשיטים ופריטי ההלבשה )לדוגמה בצבעי חג . כל סוגבחג המולד ביותר המוצר הפופולריעצועים, כמובן, הם צ

 י בתים לחג, עיצוב שולחנות וכו'. המולד( הם בדרך כלל מוצרים מבוקשים. כך גם קישוט

לתקופה המוצלחת הזו של חג המולד היא שקונים מוכנים לעתים לשלם בתקופה זו הרבה כסף על סיבה העיקרית ה

 בקשות מיוחדות של בני משפחתם ואהוביהם. 

רים יותר אבל אל תדרדרו את המחי Buy Boxהשתדלו להיות ב במהלך העונה. המוצרים לתמחור ימו לב במיוחד ש

מידי לרמה הנמוכה ביותר שלהם משום שאז אתם פוגעים במוצר עצמו. פשוט השתדלו להיות עם יד על הדופק 

 ולעקוב כל הזמן אחר התמחור של המתחרים. 

מקרים בהם מוכרים אחרים יהיו להוטים למכור כמות גדולה ובמהירות, על חשבון הרווח. העצה שלי היא לא יתכנו י

 עם רווח הרבה יותר גבוה.  Buy Boxאת המחיר משום שכאשר המלאי שלהם ייגמר אתם תהיו ב  להתפתות להוריד

 היו סבלניים! –קיצור ב
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 תהליך השילוח  
 ה התהליך הבסיסי אותו יש לבצע כאשר מבקשים למכור מוצר באמזון? מ

 

 תוויות תהסר

להסיר את כל  כםעלי (, יהיהמחנויותפריטים קמעונאיים ) ם ם רכשתא

ניתן גם פשוט להדביק  על המוצר.הדביקה המדבקות והתוויות שהחנות 

 שלך על הברקוד הקיים.  את הברקוד

 

 החבילה

מזון מקפידים מאד על סוגי האריזות הספציפיות למשלוח למחסני אמזון. יש לבצע את המשלוח בדיוק על פי א

תצטרכו להכניס את כל בדרך כלל, הדרישות. הפעם הראשונה טיפה מורכבת אבל אחר כך הכל קל יותר. 

כלי זכוכית( חייב להיות  להגן עליהם במהלך תהליך המשלוח. כל דבר שביר )כמוהמוצרים לשקיות ניילון כדי 

 פצפצים. עטוף בעטיפת 

 

 הכנת תוכנית שילוח

 Inventory Labמו ניתן להשתמש גם בשירות כ –לחשבון המוכר שלכם באמזון  את המלאיזינו ה

(www.inventorylab.com) כם. אני באופן אישי משתמשת בשירות זה במשך מספר לנהל את המלאי שלכדי

ונת מצב על הרווח וההפסד ודוחו"ת בממשק נוח וברור. לשירות זה יש הרבה יתרונות, אך שנים והוא נותן תמ

ניתן בקלות , אתם לא יכולים להרשות לעצמכם את זה כרגעלחודש. אם  49מגיע עם תשלום חודשי של $  הוא

 Seller Centralובמהירות להזין את המוצרים באופן ידני ישירות בממשק 

 :משלוח מלאי לאמזוןקישור הבא הנחיות לב

 

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200242

990 

 

 

 

 

1 

2 

3 

http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200242990
http://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html/ref=hp_rel_topic?ie=UTF8&nodeId=200242990
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 אסטרטגיית התמחור

הנמוך ביותר השני או השלישי של המוצר שלכם למחיר את המחיר  להשוותצריך  הרווחת כיום היא כי גישהה

 באמזון, זאת בהנחה שהצטרפתם למוצר קיים. כרגע הקיים 

ם זאת ולמרות חשיבות התמחור, יש גם חשיבות רבה לציון שלכם כמוכרים, לציון המוצר, לעובדה שאתם ע

 ואמזון הם אלה שמספקים את שירות הלקוחות עבורכם ועוד.  FBAמוכרים דרך 

מוטב  –ק כאשר ברור לכם כי המוצרים שלכם "תקועים" השתמשו באסטרגיית התמחור האגרסיבי. זכרו ר

 להרוויח פחות מאשר להפסיד! 

 

 משלוח מוצרים

לפזר אותם בין המחסנים  ם אתם שולחים מישראל מומלץ לשלוח את כל המוצרים למחסן אחד ולתת לאמזוןא

 Seller Centralהשונים ברחבי ארה"ב. על כל מוצר יש לשים ברקוד אותו אתם מפיקים במרכז למוכר 

Dymo LabelWriter–  זו מדפסת קטנה כמו בסופרמרקטים והיא תחסוך לכם זמן רב כאשר תצטרכו להפיק

 מדבקות ברקוד לכמות גדולה של מוצרים. 

 

 קרטונים למשלוח

יתן למצוא קרטונים בכל קרטוניה בסביבה. מומלץ שיהיו אלה קרטונים חומים עם פתח מלמעלה וכן מומלץ נ

לשלוח קרטון כמה שיותר גדול ולשים בו כמה שיותר מוצרים וזאת כדי לחסוך בעלויות המשלוח. צרו קשר עם 

EMS שירות מכם. כך תחסכו זמן רב והתחילו לעבוד איתם באופן שוטף כך שיגיעו אליכם ויקחו את המשלוח י

 של עמידה בתור בסניפי הדואר, שלא לדבר על משקל הקרטון שתצטרכו לשאת. 

 <<FBAקישור להנחיות אמזון למשלוח מוצרים למחסני 

 

 מידות ומשקל הקרטונים

 waybillחלק מתהליך השילוח יש לקחת את מידות הקרטון וכן לשקול אותו. תצטרכו להגדיר את המשקל הן ב כ

 מדביקים על הקרטון וכן בתוכנית השילוח שלכם באמזון.  EMSהטופס אותו 

 

 המשלוחהדפסת תוויות 

4 

5 

6 

7 

8 

https://sellercentral.amazon.com/gp/help/external/help.html?itemID=201021850&language=en_US&ref=efph_201021850_cont_201021820
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שהגדרתם את מידות הקרטון בתוכנית השילוח בחשבון שלכם באמזון תוכלו להפיק את תווית המשלוח. אחר ל

יש להדביק תווית זו בדופן העליונה של הקרטון אך לא על הפתח עצמו. תווית זו משמשת את אמזון לשיוך 

 המוצרים למלאי שלך וכל כבקרת מלאי. 

 

 שילוח החבילה

אתם יכולים כאמור לגשת אל סניף הדואר הקרוב ולשלוח בסוף, הגיע הזמן לשלוח את החבילות למחסני אמזון. ל

שימו לב נושא זה חשוב ביותר! על החבילה להגיע ישירות אל אמזון ולא  –door to doorאת החבילה במשלוח 

 אל סניף הדואר. 

  

  

9 
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 סיכום  
ביותר בעולם כיום והיא מספקת למוכרים את כל הכלים כדי להקים עסק היא פלטפורמת המכירות הגדולה מזון א

עם זאת עליכם לזכור כי אתם עדיין צריכים לבצע רכישות נבונות, למצוא את התמחור  רווחי המנוהל כולו באינטרנט.

 הראוי ולעקוב אחר מגמות השוק. 

 

כל עוד לפני שמבצעים רכישות גדולות עבור שו שימוש בכלים ובתוספים המאפשרים לכם ניתוח נתונים באופן מושע

החנות שלכם באמזון. קחו את העסק צעד צעד ואל תיכנסו להשקעות גדולות לפני שבדקתם את המים. עדיף למצוא 

עוד לפני  –מוצרים טובים בארץ, להתנסות בכל התהליך של מחקר המוצרים, אריזה, שילוח, קידום המוצרים 

 שקופצים אל המים העמוקים. 

אל תוותרו מהר! השנה הראשונה שלכם באמזון היא שנה של למידה והתנסות כמו בכל עסק או מיזם  –כי חשוב ה

 חדש. תנו לעצמכם את הזמן ללמוד, להתפתח ולפתח את העסק שלכם. 

 

ני מאחלת לכם הצלחה ומזמינה אתכם להירשם לקורס אמזון אשר ילווה אתכם צעד צעד מפתיחת החשבון ועד א

 הראשונה.המכירה 

 

 

 הצלחה!ב

 ליהט

 

  


