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 הקדמה

 

 מזון. עולם ומלואו. א

מה מותר  , להתמצאות והכרה של הנהליםהתוכן שכתוב בספר הוא לא תחליף להדרכה מסודרת או 

 . (Term of ServicesOSAmazon T=במסחר באמזון ) ידוע גם כ  אסורה ובעיקר מ

לאורך השנים העלתי  .ואמזון קומרס-לאחר שנים בתחום האי מניסיון שלי ושלי בלבדהספר נכתב 

 , אביזרי רכב, תוספי תזונה ועוד., כפפות, כלים לגינהUSBפריטים החל מספרי קינדל, מטעני  מאות

נועד להדרכה ולהעשרה ולכן השימוש בו ובתוכן שלו צריך להיות מושכל ועל אחריות  הספר הזה

 הקורא. 

. אבל צריך לזכור מתאים לכל אחדבהחלט המסחר בעולם של אמזון לא מתאים לכל אחד. סליחה. הוא 

האם כולם  אמזון הוא עסק לכל דבר. צריך ללמוד, להשקיע, ליישם. להבין וגם לפעמים להקשיב. –

 צליחים ? ממש לא. האם יש מצליחים ? בהחלט כן ! והרבה. אני רואה אותם כל הזמן.מ

מומלץ לקרוא אותו איך להשתמש בספר ? הספר מציג הרבה כלים ודרכים ומושגים מעולם המסחר. 

 ים להעביר.מנס)או אני( שהספר  State of Mind הפרקים ולנסות להיכנס ל  סדרלפי 

 

 

 הערה:

ספר זה יוצא לדפוס והגרסה הנוכחית היא גרסה דיגיטלית. התכנים אותם תכנים ועוברים תרגום 

או בכלל ועריכה בזמנים אלו. במידה ונתקלתם בטעויות תוכן, כתיב, הערות או שימוש לא נכון במספור, 

 hocmaa@gmail.com נשמח לקבל פידבקים למייל :הערות שיש לכם, 

 

 תודה,

 דביר כהן
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It has become appallingly obvious that our "

 Albert - "technology has exceeded our humanity.

(Scientist) Einstein 
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שרכשתם מוצר וביד יש לכם מגפון ענק. הוא כל כך ענק שאתם פשוט יכולים להרים אותו  סו לדמייןנ

בעולם המותגים הזריז בו ללקוח )לרוב( אין  להשתמש בו ובעזרתו להגיד מה דעתכם על המוצר.

ות מרכיב חשוב מאוד, זה הביקורות או חוות באמת נאמנות למותג או למוכר עצמו, הדבר שהופך להי

ופה חש Commerce-eאבל צריך להבין כי חוות הדעת האישית כיום בתחום עולם ה שית. הדעת האי

יקרי במנגנון הענק והמסחרי רכיב מאוד חשוב ועלמיליונים. הרבה יותר ממגפון. עולם הביקורות הפך ל

 הזה של קניות באינטרנט.

? בעת קנייה בחנות פיזית  line-onמה ההבדל למעשה בקנייה בחנות פיזית מאשר ביצוע הקנייה 

הקונה בדרך כלל יזהה את המותג ותהליך הרכישה )או ההחלטה( לרכוש יהיה על סמך המותג 

חשבו על התהליך ת אחרים.הוא שונה והמדדים יהיו  הדיגיטלית קנייה ברשתתהליך הוהמחיר. בעוד ש

ביקורות )איפה בכלל יש(  בו אתם ניגשים לקנות חולצה. לשם הדוגמא. האם תסתכלו על תג החולצה ? 

 בספק.?  הוירטואליועוד פרמטרים שקיימים רק בעולם 

קומרס ובפרט באמזון, -כן יש כזה דבר. בעולם האי . תכירו את המושג החדש שלי.ניהול ביקורת

המטרה הראשית החוסר בכלים לניהול ביקורות מצריך אותנו המוכרים לעשות עבודה ועבודה טובה. 

לכל אורך תהליך החוויה של הלקוח כאשר הוא )ואני מדגיש, ראשית( היא לקבל ביקורת חיובית  שלכם

מכיוון שביקורות זו אחת הדרכם היחידות בה הלקוח )הקונה( . אבל מעבר לזה, שלכםרוכש את המוצר 

 אינדיקציה כאשר הלקוח משאיר ביקורת. יכול לתקשר איתנו חשוב מאוד לקבל 

ואיך מקבלים אינדיקציה ? שאלה טובה. חשוב להשקיע בכלים אשר מאפשרים לנו המוכרים לקבל את 

יכולה להיות דרך שאלה, של הלקוח אלינו . יצירת הקשר יוצר קשראותה אינדיקציה כאשר הלקוח 

 ביקורת, מתן פידבק או אפילו עושה החזרה.

 טוב:סיבות מדוע זה את שלושת הנמנה 

מקבל ביקורת, כל סוג של ביקורת, מלקוח, יש כאן  שלכםכאשר המוצר  –חשיבות המידע  .1

מספק לנו המוכרים אפשרות להבין למעשה  , הדברתקורהבישל  העצם קבלחשיבות אדירה כי 

לפתח את על המוצר. אם נשתמש במידע הזה, נוכל )והכנה( האמיתית לדעה להקשיב ובעיקר 

 ור תמידי.מתוך מטרה בשיפ שלכםהמוצר, המותג והעסק 

 

אין דבר כזה ביקורת שלילית. תפסיקו להעלב. ביקורת שלילית היינה כזו כי משהו במוצר שלכם  .2

כל ביקורת גרועה )לדעתי  פגום/דפוק/לא טוב/לא קולע למטרה/לא שמיש או כל סיבה אחרת.

אצל  לחוויה שליליתגורמת  כוכבים, כולל ומטה היינה ביקורת לא טובה( 3האישית ביקורת 

ולעשות כל מה שצריך על מנת  הלקוח. המטרה שלכם כמוכרים להבין מה גרם לחוויה השלילית

המלצה שלי היינה להגיב מהר לביקורת  לא תחזור אצל לקוחות אחרים. חווית קנייהשאותה 

שלילית. גם במענה ללקוח כגון )"תודה שהפנת את תשומת ליבנו, אנחנו עושים מאמצים ללמוד 

"(. כן תתפלאו. גיליתי שלקוחות לפני קנייה בודקים תגובות של המוכר על ביקורות ולהבין....

 שליליות. מפתיע. 
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. שלכםמרכיב חשוב כיום בעולם של אמזון ומשמשות כפרמטר להצלחה של המוצר  ביקורות הם .3

 הוא מרכיב נוסף לדירוג המוצר, מיקום אורגני ועוד.

מעבר להרגשה לא טובה לנו המוכרים, אמזון סופר וזוכר )ראו אבל יקורת שלילית זה לא דבר כיף. ב

אינסוף סיבות לביקורת שלילית, אם נכיר חלק ונכון שיש  את הפרקים הקודמים על מטריצת הדירוג(.

 ממה שהקונים מתלוננים עליו, נוכל למנוע את זה:

 

הסחורה לפי חשוב שנשלח את , FBAאו  FBM, מוכרי אריבטראזגם אם אתם  –עמדו בזמנים  .1

של אמזון, חוסר במלאי יכול   FBAגם מוכרים שמשתמשים בשירות ה  התאריך בו התחייבנו.

לגרום לסחורה להתעכב עקב "שימור" אמזון של סחורה ומשחק בין סטטוס של סחורה 

 .In Stockל   Reservedממצב

הרבה פעמים מוכרים שולחים משהו שהוא שונה ממה שמתואר  –חו את המוצר שתיארתם של .2

( של המוצר שגוי או כתוב ומתואר בצורה כזו שהקונה הסיק כי הוא מקבל LISTאו שהתיאור )

ת (, מקבל זוג ולא אחד ועוד חוסר הבנה שגורם פשוט להורדה מיותרebookספר פיזי )במקום 

 של כוכבים.

שאלו אתכם שאלה ? תענו ! תשובה טובה ועניינית יכולה להמיר  – ?" "יש מישהו בבית .3

 למכירה בכלום זמן. מניסיון.

אם פנו אליכם בשאלה לגבי בעיתיות של מוצר, או בעקבות פגם  – שלחו מייד מוצר חליפי .4

הפוך לביקורת שלילית בכלום זמן. שלחו מייד מוצר כלשהוא, אל תמתינו. ההמתנה הזו יכולה ל

 בכך.  את הלקוחלו עדכנו תחליפי ואפי

ביקורת שלילית בדרך.  של הלקוח()פעולה אקטיבית  החזרהמחקרים מראים כי אם לקוח ביצע  .5

למרות  ליצור קשר עם המוכר ולנסות למנוע את זה. לנו המוכרים יש פרק זמן מאוד קטן

במקרה הזה הם קלושים, שווה לנסות כי תגובה מהירה ועניינית יכולה למנוע שהסיכויים 

 ביקורת לא טובה.

מוכר ובדירוג  שלכםמוכרים אחרים מזהים שהמוצר כאשר  – Hijackersעצור חטיפות של  .6

מחיר נמוך יותר או אפילו , ייתכן והם ינסו להשיג את המוצר, להתלבש עליו ולמכור אותו בטוב

על מנת למנף אותם.  שלכםלייצר וריאציה קצת שונה של המוצר ולהשתמש במינוף של המוצר 

קורה אם המוצר שלהם פגום ? לא טוב ? לאן הולכת הביקורת ? לליסט עצמו כמובן, שכולל  מה

 ! שלכםאת המוצר 

 

 

 

 אז איך למעשה כותבים כותרת טובה ? השיטה שלי היא להלן:

 

 תפיסת העולם שלי. –ביקורות 

כאחד ש"חי ונושם בלוגרים" כבר שנים רבות, אני יכול להגיד לכם כי בשנה האחרונה יצא לי לראות 

, ולא רק  Best Sellerואפילו ל 1מוצרים ללא כל ביקורות שמצליחים ומטפסים לדף יותר מפעם אחת 

לפרק זמן קצר. מה עוד שאני חושב שביקורות זה טוב ויפה אבל מעבר לתפיסה של כולם שביקורת 

 יכולה לקדם את המכירות, אני מעדיף להסתכל על זה הפוך.. ביקורות יכולות גם לעצור מכירות !

 מספר רב של ביקורות לא טובות יכולות הרוס את המוצר והבראנד שלכם ! תחשבו על זה.
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מה עוד שמאז שאמזון עשו שינוי משמעותי הוא דבר חשוב, בפרט למוצר חדש.  יקורת חיוביתב

אז איך למעשה משיגים ביקורות ?  יותר.היכולת לקבל ביקורות הפך להיות קשה  2016באוקטובר 

 שוב לי לציין את העקרונות הבאים:חישנם המון דרכים אבל 

לקבל את ההחלטה האם ללקוחות  לעזורהמטרה שלהם  –ביקורות  –תזכרו את הכלל החשוב  .1

לרכוש את המוצר שלכם או לא. אמזון מציין במפורש שביקורת היא לא כלי שיווק למשחק עם 

 המוצר או הוספה של מילות מפתח. אל תשתמשו בביקורות לשיווק המוצר שלכם.תמונות של 

 

. ממה ? מהמוצר ומחווית מרוצהמטרה אחת : שהלקוח יהיה תציבו לעצכם יעד משמעותי  .2

הקנייה. חוויית הקנייה מתחילה בליסט, בקופסה שמגיעה אליו, בשירות הלקוחות ובסופו של 

 עשו את זה, ביקורות יגיעו.אם ת דבר במוצר עצמו שמגיע אליו.

 

ו לו לביקורת. זה ממש לא לרמות את המערכת. לקוח השאיר פידבק למוצר. שלח פידבקהפכו  .3

שאתם מודים לו והייתם רוצים לשמוע את דעתו. ציינו כי חשוב לכם כי גם אחרים יוכלו  מייל

 לחוות ולהתרשם מהמוצר ולכן הדרך הנכונה לעשות זאת היא על ידי השארה של ביקורת.

 

ללקוחות שונים. גם באותה מדינה. בדקו אילו בטמפלייטים שונים השתמשו   – גלובליזציה .4

לכם. גם טמפלייט להשארה של פידבק, שנו אותו, עובדים הכי טוב למוצר ש מהטמפלייטים

 תבדקו. תופתעו לראות תוצאות שונות בהתאם למה ששיניתם.

 

. רוב הלקוחות לא באמת  Verified-Nonלעומת   Amazon Verifiedהאם באמת משפיע ה  .5

כביכול יש להם  Verifiedמסתכלים מעבר לרמת הכוכבים של המוצר. נכון שביקורות שהם 

בכלים חברתיים שיש לכן השתמשו  "ניקוד" גבוה יותר. אבל בעיני מי ? אמזון ? ממש לא.

 ברשת. קבוצות פייסבוק וכדומה. עשו זאת בחוכמה.

 

. יש הבדל גדול באיך לבקש ביקורת. גם אנחנו הישראלים עם מחסום השפה בקשו, אל תדרשו .6

הכלל שלי אומר, כאשר יוצרים קשר עם לקוח, לא תמיד יודעים לתרגם את הדברים נכון. 

נכון שאנחנו הישראלים  תחשבו על זה. אתם לא יודעים מי יושב בצד השני וקורא את הדברים.

לכן גם הניסוח  מנסים ומתכוונים למשהו אחד, אבל בפועל הצד שני יכול לפרש את זה אחרת.

 חשוב מאוד.
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אז אם יש לכם מוצר שעובד באמזון ומותג קיים היכולת שלכם לקבל ביקורות הוא יותר קל ממוכרים 
 חדשים. אז איך בכל זאת מקבלים ביקורות עברו מוכר חדש ? 

הלופ האינסופי – הבאתם מוצר לאמזון. הכל טוב ויפה. אתם צריכים רכישה. אבל על מנת שיירכשו 

את המוצר אתם צריכים ביקורות. אבל בגלל שאין ביקורות, לא ירכשו. כרגע המוצר שלכם נמצא בלופ 

האינסופי לקבלה של ביקורת. מה קורה ? המוצר שלכם נשאב אחורנית בדפים האינסופיים של אמזון. 

 זה קורה וקורה הרבה. מה עושים?

דה והמוצר חדש אבל יש לך מוצר נוסף, הדרך הטובה היא לעדכן את הלקוחות הקיימים במי .1

)השיטה הידועה ביותר היא מתן מאגר לקוחות ובנית במידה והשכלת לעשות  .שלכם

שלח אליהם מייל (, השתמש באותו מאגר. שלכםבונוס/אחריות כנגד רישום לאתר הבראנד 

כרגע נחת. הצע להם אפילו רכישה באחוז  שלכםבקול תרועה ועדכן אותם כי המוצר החדש 

 מסויים של הנחה.

 

יכול  שלכםבוריאציה קיימת. במידה והמוצר החדש טריק נוסף שמוכרים עושים זה שימוש  .2

צריך לחשוב כאן מחוץ לקופסה  ציה למוצר קיים שיש לו ביקורות, מצרפים אותו.אלהתאים כורי

 איך ניתן להשתמש במאפיינים שאמזון מאפשר )גודל,צבע....( לשימוש כוריאציה.ולבדוק הייטב 

 

 Paying underאני נגד שיטת ה  השתמשו בחברים / מכרים או בצעו קמפיינים מחוץ לאמזון. .3

the table כלומר לשלם לבלוגר אחרי שהוא רכש את המוצר. שמועות אורבניות טוענות כי ,

 שמועות.אמזון מבצע בדיקות באתרי הפייסבוק, מקשר בין חברים, חברי משפחה ועוד. 

 

החלטתם להשתמש בשירות כזה או אחר למתן ביקורות )ואין בכתיבה של סעיף זה המלצה או  .4

עשו את זה לאחר שבדקתם טוב מאוד מי מאחורי חוסר בהמלצה בשימוש בשירות כזה(, 

 השירות ומה בדיוק אתם מקבלים. בזהירות רבה.

 

 

 

 

 

 

 

 רטיותקדיס  

יצא לי לראות סוחרים )ישראלים וגם לא ישראלים( שמאוד מאוד מילה אחת על דיסקרטיות. 

? בצדק ! אבל מה ? רצים ומפרסמים את המוצר שלהם היכן  דיסקרטיים לגבי המוצר שלהם. אמיתי

מפרסים מבלי לחשוב. אז או שאתם דיסקרטיים עד הסוף, או   PLשכל שאר הישראלים או מוכרי ה 

 שלא. תחשוב על זה !
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ביקורות שליליות או פידבקים לא טובים הם "חלק מהמשחק". אין מה לעשות. אני לא חושב שיש 
מוצר מושלם. סליחה. יש מוצר מושלם. הוא פשוט לא מתאים לכל הלקוחות. לא משנה עד כמה נהיה 

טובים, נספק שירות לקוחות, נשלח מתנה, נשפר ועוד...תמיד יהיה את אותו אחד שלא יהיה מרוצה 

 )תאמינו לי, אני מספק שירותים ומכיר את זה מקרוב(. אבל חשוב לנו כמוכרים ללמוד מזה.

ילית יכולה להצביע ולהוות אינדיקציה אמיתית על מוצר פגום, בעיה עם הספק, שילוח רת שלביקו .1

ועוד. יש לבדוק טוב ולהבין את תוכן הביקורת. האם המוצר לא מתואר טוב, האם הוא באמת פגום, 

 ר.היו מקיפות )או לא(. אתם כמוכרים חייבים ללמוד, לשפ  QCהאם בדיקות ה 

 

חלק גדול מהמוכרים מתעסקים עם ביקורת של כוכב אחד או שתיים. אבל לא קוראים ומתייחסים גם  .2

כוכבים  4גם ביקורת של . 5כוכבים. התייחסו לכלל הביקורות שהם מתחת ל  4ו  3לביקורות של 

 .1צריכה לקבל יחס ומענה בדיוק כמו ביקורת של כוכב 

 

אותה. האם היא ביקורת אמיתית של לקוח שקיבל את המוצר  ו. תבדק1קיבלתם ביקורת של כוכב  .3

רים. מה עושים ? יוצרים קשר עם הלקוח )בעדינות( או במידה יכולה לנבוע ממתחאו ביקורת ש

ביקורת שלא נבעה מהמוצר עצמו )משלוח שהתעכב(, פנו לאמזון. ואתם חושבים כי זה מתחרה או 

 את הביקורת. הם יבדקו ולא מעט הפעמים שהם אכן מורידים

 

במידה וקיבלתם ביקורת אשר יכולה להיפתר על ידי משלוח של מוצר נוסף, עשו את זה. אל  .4

וודאו שהוא קיבל וכי הליקוי שהוא ציין  תתעלמו. שלחו ללקוח מוצר תחליפי ודאגו לעדכן אותו.

 וודאו את זה איתו. בביקורת תוקן.

 

שמתייחס אליהם. שווקו את  האחרים כי יש מישהוענו לשאלות בצורה ציבורית.  הראו ללקוחות  .5

ענו על השאלה בכבוד בצורה עניינית אבל מעל  עצמכם או לייתר דיוק את שירות הלקוחות שלכם.

 . יצא לי לראות אצל לקוחות שלי טעויות שעדיף היה שהם לא היו עונים כלל.תקניתהכל באנגלית 
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 שנייה, לפני סיום.

אני חושב שהשירותים נכון שבכל הפרקים הקודמים לא פרסמתי את עצמי, הגיע הזמן לעשות את זה. 

 אני מרשה לעצמי לפרסם אותם.חד פעמי הבאים מאוד מתאימים לפרק זה ולכן 

 בלוגרבאזז. 

קבלה של ביקורות וחשיפה ברשת –לפני כמה חודשים השקתי את השירות של בלוגרבאזז. המטרה 

 דרך בלוגרים. 

 עובד ? עובד. 

 טיוב, אינסטגרם ועוד. -מה מקבלים ? ביקורות וחשיפה ברשת באתרים כגון: פייסבוק, יו

 הם עם מספר גדול מאוד של עוקבים וחלקם הגדול מובילים בתחום Credibilityהבלוגרים מבחינת 

שאם נניח יש לכם מוצר מתחום הרכב, נפרסם את המוצר שלכם )גם(  ? מה עוד מיוחד בשירות 

 בבלוגרים שעוסקים רק בתחום הרכב.

אחוז  80האם שימוש בשירות מייד מראה קפיצה במכירות ? אהיה כנה.. ממש לא. אבל בהחלט כ 

מרוכשי השירות ראו אפקט תקופה מאוד קצרה לאחר מכן עם עלייה במכירות. כמה עלייה ? מאוד 

 תלוי במוצר. 
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Email Marketing. 

"רק עכשיו )כמו שברוך התלמיד כתב לי( או  "עושה סדר בראש"אשר סדרה קטנה של סרטונים 

 .)נועה כתבה( מיילים לא טובה" 3הבנתי למה שליחה של 

הסרטונים מלמדים איך לכתוב, מתי לכתוב וכמובן מה לכתוב בכל הנושא של שיווק וכתיבה של מיילים 

 .תהאוטומטיודרך התוכנות  ופידבקים ללקוחות

 

 

 

 

 

 

  



   הספר השלם לאמזון

 

 "אמזון בקליק" דביר כהן   2017  ©כל הזכויות שמורות 

 פרגון

 

כאן אז אתם מיוחדים. באמת. אמיתי. להיות סוחר באמזון או בכל פלטפורמה אחרת  אם הגעתם עד

דורש אופי מסויים. זה דורש אומץ לקחת כסף )שלא תמיד יש(, זה דורש אופי לחשוב, ללמוד, להיות 

דורש אופי לעמוד בלחצים, לדעת להתמודד עם אכזבות. להתעסק עם בתחרות להתעדכן בלי סוף.  זה 

אנשים בפלטפורמות שונות, בתרבויות שונות. זה דורש המון!  אופי. ממש כך. זה דורש לעשות ויתורים 

ולעבוד בשעות לא שעות מול המחשב. לעבוד מול נותני שירותים )שהם גם בני אדם ולפעמים גם להם 

 סבלנות( וזה דורש ודורש ודורש...הרבה.יש, מה לעשות, חוסר ב

 ! לעצמכםאבל אחד הדברים שראיתי לאורך כל הדרך אצל מוכרים רבים, זה חוסר פרגון...

אז קוראים יקרים, פרגנו...לעצמכם. כי להיות סוחר או יבואן או יזם או להיות עצמאי דורש משהו 

 שלהרבה אחרים אין. זה דורש אופי מיוחד ! 

 לשורות האלו, כנראה שיש לכם....ובגדול. תלמדו לפרגן לעצמכם !אז אם הגעתם 

 

 

 ועכשיו...עצמו את העיניים, תנשמו עמוק עמוק עמוק....כי המסע הזה לא נגמר...הוא רק מתחיל!

 

 


