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 חיפוש מוצר מניב 

 ?מה זה כולל

 ?מה הקריטריונים שכדאי שיתקיימו במוצר הראשון שאתם מחפשים .1
 ?איך מוודאים שעל המוצר שלכם אין פטנט קודם .2
 למוצר שיעזרו לכם למכור יותר בונוס קריטריונים  .3
 ?האם כדאי לי להיכנס לשוק הזה בכלל –תחרות וביקוש  .4
 אתרים לשוטט בהם ולקבל רעיונות למוצרים פוטנציאלים .5
 לחיפוש מוצרים  Helium10 שימוש בתוכנת .6
 ?מה ניתן ללמוד ממודעות של מתחרים –סקירת מוצרים של מתחרים  .7

 ?למי זה מתאים

 .סוחרים מתחילים ומתקדמים

 .שעות  1:15 :השיעור אורך

 ₪ 250: דיגיטל עלות
 ₪ 800אישי: שיעור עלות 

 
 בדיקת כדאיות מוצר ושוק

 ?מה זה כולל

 ?מה חשוב לבדוק כדי להבין האם המוצר כדאי •
 ?כמה הוא תחרותי –בדיקת שוק  •
 שבעזרתו תוכלו לבדוק עשרות מוצרים ולגלות   פיתחנו עבורכם כלי עזר –בונוס  •

 גישה חופשית למשך שנה לכלי העזר שיעור כולל ה .יש עניין בשוק הזה האם
 פה יש לכם –ם עולה כמה אלפי שקלי בשוק עלות בדיקת כדאיות למוצר)

 חד פעמית(.  לאינספור בדיקות בעלותהזדמנות 
 

 ?זה מתאים למי

 .הוא הנכון  סוחרים מתחילים ומתקדמים, ששוקלים למכור מוצר מסויים אבל לא סגורים האם

 !היכנסו לשיעור הזה, הוא יחסוך לכם המון המון כסף – לפני שאתם מוציאים אלפי דולרים על סחורה 

 ת דקו 55  :אורך השיעור

 ₪  1,200: דיגיטל עלות
 ₪ 2,000אישי: שיעור עלות 
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 חיפוש ופניה לספקים

 ?מה זה כולל

 הכרות עם אתרים למציאת ספקים  •
 קריטריונים לספק שנרצה לעבוד איתו  •
 DDP, ים, סוגי שילוח: אויר - משלוחים •
 חישוב ריווחיות מוצר  •
 פניה לספקים, איך נכון לדבר איתם ועל מה להתמקח •
   תשלום לספק •
 הוזלת מחירים •
 נת לא לצאת ממלאיכמה להזמין ומתי על מ –הזמנת סחורה  •

 
 ?למי זה מתאים

 .סוחרים מתחילים

 .דקות 55 :אורך השיעור

 ₪ 250: דיגיטל עלות
 ₪ 800אישי: שיעור עלות 

 
 

 עבודה עם פרילנסרים

 ?מה זה כולל

 סוגי פרילנסרים ועם מי כדי לעבוד •
 פניה לפרילנסרים ומה כדאי לשאול •
 אתרים שונים למציאת פרילנסרים •

 ?למי זה מתאים

 .סוחרים מתחילים ומתקדמים שרוצים להכיר מנגנון יעיל לפניה והתנהלות מול אנשי מקצוע

 .דקות 60 :אורך השיעור

 ₪ 250: דיגיטל עלות
 ₪ 800אישי: שיעור עלות 
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 ברנד רג'יסטרי 
 ?מה זה כולל

 ךלמה כדאי להרשם לברנד רג'יסטרי כבר מתחילת הדר •

 ת רונות שיווקיוית •

 תמה צריך בשביל להרשם לתוכני •

 ק לבדיקת טריידמאראתרים מומלצים  •

 קשיטות להגשת טריידמאר 3 •

 טיפים לחסוך עלויות  •

 
 ?למי זה מתאים

 .סוחרים מתחילים ומתקדמים

 תדקו 45 :אורך השיעור

 ₪ 250: דיגיטל עלות
 ₪ 800אישי: שיעור עלות 

 
 

 חקר מילות מפתח

 ?מה זה כולל

 הכרות עם מושגים  •
 שיטות שונות למציאת מילות מפתח •
 יות למוצרהאסטרטגיה שלנו למציאת מילות מפתח הכי רלוונט  •
 שבעזרתו תוכלו למצוא רשימת מילים  פיתחנו עבורכם כלי עזר –בונוס  •

 גישה חופשית לשנה לכלי שמוצא לכם כולל   .הכי רלונטיים למוצר במינימום זמן
 . הרלוונטיות למוצראת מילות המפתח 

 
 ?למי זה מתאים

 .…סוחרים מתחילים ומתקדמים שלא רוצים להמר על חיפוש מילים

 .דקות 50 :אורך השיעור

 ₪ 800: דיגיטל עלות
 ₪ 1,600אישי: שיעור עלות 
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 בניית ליסט

 ?מה זה כולל

 ?איזה ברקוד שמים למוצר •
 גרפיקה לליסט •
 כתיבת תוכנן בצורה נכונה •
 שימוש במילות מפתח •
 טיפים להגדלות המרות  •
 העלת ליסט צעד אחר צעד •
 (Honeymoon) טיפ על שמירת תקופת החסד •

  

 ?למי זה מתאים

 . סוחרים מתחילים ומתקדמים

 .דקות 50 :אורך השיעור

 ₪ 250: דיגיטל עלות
 ₪ 800אישי: שיעור עלות 

 
 

 'ון ומחסני צד ג בדיקה ושליחת סחורה לאמז

 ?מה זה כולל

 איך יודעים אלו אישורים צריך כדי לייבא סחורה למדינת היעד •
 איך יודעים אלו אישורים צריך לפתיחת קטגוריה באמזון •
 בדיקת סחורה לפני שליחה •
 באמזון Shipping Plan יצירת •
 הכרות עם מחסני צד ג' והדרך הנכונה להשתמש בהם •

 
 ?למי זה מתאים

 .לים ומתקדמיםסוחרים מתחי

 .דקות 66 :אורך השיעור

 ₪ 250: דיגיטל עלות
 ₪ 800אישי: שיעור עלות 
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 בניית אתר ורשימת תפוצה

 ?מה זה כולל

 דומיין, שרתים וכתובת אימייל •
 בניית אתר/עמוד נחיתה בפלטפורמט וורדפרס  •
 Mailchimp בניית רשימת תפוצה והכרות עם האתר •

 
 ?למי זה מתאים

 .סוחרים מתקדמים

 .דקות 70 :אורך השיעור

 ₪ 500: דיגיטל עלות
 ₪ 1,300אישי: שיעור עלות 

 
 

 PPC -אפשרויות שיווק באמזון ו

 ?מה זה כולל

 אפשרויות שונות של פירסום ושיווק המותג בתוך אמזון •
• PPC (Pay Per Click) למתחילים 
• PPC (Pay Per Click) למתקדמים 

 
 ?למי זה מתאים

 .מוכרים מתחילים ומתקדמים

 .דקות 60 :אורך השיעור

 ₪ 500: דיגיטל עלות
 ₪ 1,300אישי: שיעור עלות 

 
 

 

 

9 

10 



6 
 

 

 

 

 תנועה חיצונית 

 ?מה זה כולל

 הכרת תוכנות ואתרים שימושיים  •
 SFB ושיטת ה  2Step-URLעבודה נכונה עם הלינקים   •

(Search Find Buy)   
 קופונים  •
  חלוקות •
• Follow Up Messages 
 פייסבוק והכרות עם מניצ'אט •

 
 

 ?למי זה מתאים

 .סוחרים מתקדמים

 .דקות 60 :אורך השיעור

 ₪  1,000: דיגיטל עלות
 ₪ 1,800אישי: שיעור עלות 

 
 אסטרטגיה להשקת מוצר

 ?מה זה כולל

 מטרת ההשקה והכרות עם הכלים •
 מה היא תקופת ההשקה  •
 השלבים להשקה  •
 חישוב תקציב לתקופת ההשקה  •
 מעקב אחרי ההשקה  •

 
 ?למי זה מתאים

 .סוחרים מתקדמים

 .דקות 60 :אורך השיעור

 ₪  1,200: דיגיטל עלות
 ₪ 2,000אישי: שיעור עלות 
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 אופטימיזציה 

 ?מה זה כולל

 אופטימיזציה לקמפיינים חיצוניים )חלוקות(  •
 PPC אופטימיזציה לקמפיינים   •

 
 ?למי זה מתאים

 .סוחרים מתקדמים

 .דקות 60 :אורך השיעור

 ₪ 500: דיגיטל עלות
 ₪ 1,300אישי: שיעור עלות 

 

 
 חבילת כל השיעורים

 ?מה זה כולל

 שנה. הקורס המלא למשך ת לתכני ה חופשיגיש

 
 ?למי זה מתאים

 .מתקדמיםמתחילים ו סוחרים

 ₪ 7,200: החבילהשווי 

 ₪  3,500 ת חבילה:עלו
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קורס  

 מלא

https://www.amazonim.co.il/privatelabelcourse/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjI4NSIsInRvZ2dsZSI6ZmFsc2V9
https://www.amazonim.co.il/privatelabelcourse/#elementor-action%3Aaction%3Dpopup%3Aopen%26settings%3DeyJpZCI6IjI4NSIsInRvZ2dsZSI6ZmFsc2V9
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 י מלא אחד על אחדליוו

 ?מה זה כולל

 יעור. ורבע כל ששעה  –מפגשים אונליין  14הליווי אורך כארבעה חודשים וכולל בתוכו 

 .נבנה יחד תוכנית )ונבצע אותה!( לבניית מותג משלך באמזון שגם מוכר וגם מכניס רווחים

 בכל שלב   מומחה בתחוםבדיוק כמו בקורס המוקלט, רק שכאן יש פידבק מהשיעורים הם 

 בדרך.  

 מצב ואופטימיזציות. הערכת השיעורים, תתקיים פגישה נוספת ל 13לאחר סיום 

כלי עזר לבדיקת שנה ב חופשי למשךבנוסף, תינתן גישה חופשית לכל התכנים המוקלטים ושימוש 
 (. 2+6ת מילות מפתח רלוונטיות )שיעורים כדאיות מוצר ובכלי עזר לקבלת רשימ

 
 ?למי זה מתאים

 משלהם. בנות מותג פרטי מנוסים המעוניינים לאו סוחרים מתחילים  סוחרים

 ₪ 14,800: הליווי שווי 

 ₪  11,700 :הליווית עלו

 

 פגישת ייעוץ

 ?מה זה כולל

אם יש לך דילמה או בעיה נקודתית שעלייך לפתור וברצונך להתייעץ ולשמוע חוות דעת מקצועית,  
  ה.הבעיניתן לקבוע פגישת וידאו, לשתף מסכים במידת הצורך ולהיכנס עד כמה שאפשר לעומק 

 
 ?למי זה מתאים

 ומתקדמים.מתחילים   סוחרים

 ₪  800 :תעלו

 ₪  450 :ראשונההטבה פגישה 

 ליווי

 מלא 

שעת  

ץ ייעו  


