
 eBay-סדנת מסחר ב
 

 הכנסה נוספת במרחק קליק בזירת המסחר המובילה בעולם,
 לא רק(! במיוחד ליזמים שאוהבים לסחור בפיג'מה )אך

 
בסדנא תרכשו ידע מקיף כיצד ניתן בפשטות וללא ידע מוקדם להקים חנות ולהתחיל לסחור 

פרקטיקה של , -eBayאיך לאתר מוצרים ונישות המתאימים למסחר ב  eBay, -ולמכור  ב

הקמה וקידום החנות במגוון כלים וערוצים מתקדמים, והדרכה לניהול עצמאי של החנות 

עיסוק צדדי(  כולל שיטות תמחור, טיפול בלקוחות, לוגיסטיקה ועבודה מול )כעסק מרכזי או 

 ספקים.

 
: הסדנא מיועדת ליזמים ובעלי עסקים המעוניינים למכור בשוק הבינלאומי ולייצר קהל יעד

 לעצמם ערוץ הכנסות פעיל ודינאמי עם פוטנציאל בלתי מוגבל.

  

 ש"א( 16ש"א )סה"כ  4מפגשים של  4: מבנה והיקף הסדנא

 

 .Etsy -, בשילוב עם סדנת מסחר ב eBay -מחיר מיוחד לנרשמים לסדנת מסחר ב
 

 einat@startup.org.iאו דוא"ל  09-7602716צרו קשר בטלפון   לפרטים נוספים ורישום:

 
 

 סילבוס הסדנא:
 

1 . 
הכרות עם 

 פלטפורמת המסחר
   eBay  ועם

מערכת הגבייה 
 pay האלקטרונית 

pal 

  מושגי יסוד במסחר אלקטרוני באמצעותeBay 

 הרשמה למערכת: פתיחת חשבון מוכר בeBay  וב-  PayPal וקישור ביניהם 

  מבנה המערכת ומרכיביה, תקנון האתרבאתרהתמצאות ,. 

 חשיבות הפידבק והדירוג -מערכת הפידבקים 

 ביצוע קניה לצורך הכרת המערכת .מבנה דף המכירה,  סוגי קניות 

2 . 
העלאת מכירה 

 סטנדרטית
 

 מוכר/קונה -הבנת שני הצדדים בעסקה-מסקנות מהקניה 

 מכרז, קניה  ישירה ומה שביניהם -סוגי מכירה 

 ויות.עבודה עם דואר ישראל, משקל, על 

 העלאת פריט ראשון למכירה 

3 . 
דפי מכירה 
 מתקדמים 

 ניהול לוגיסטיו

  )יתרונות וחסרונות –מכירות מתקדמות )היצע ומגוון, מכירות משולבות 

  ?מה עושים לאחר מכירה 

 שילוח ולוגיסטיקה האריז , 

  שירות לקוחות וטיפול בתלונות - "מרכז הפתרונות של איביי"עבודה עם. 

. חשיבה עסקית 4
 eBayושיווקית ב

 

 כמה עולה לי, מה מחיר השוק? חישובי רווחיות. -תמחור נכון של מוצרים 

 כלים לניהול המכירות- (  .אפליקציות וכלי עזר באיביי ומחוצה לו, Terapick Auctiva ) 

 Crazy Lister -  העלאת תמונות ווידאו לתוך דף המכירה במערכת 

 יבואנים, יצרנים ודרופשיפינג -איתור ועבודה עם ספקים  מול סוגי ספקים שונים 

  נוספות.חקר שוק  ואיתור נישות   -הגדלת המכר דרך  חיפוש מתקדם 

 חיזוק החשבונות, טיפים לקידום מכירות 


