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סדנת הבידול של "אמזון בקליק" - הצלחה 
 אדירה ! מחזור #2 נפתח עכשיו

שבוע שעבר כיתה שלמה למדה והשכילה על איך לבדל מוצר. 
 ...היה מרתק ומאלף והתגובות שקיבלנו היו ... ואואוא

חומר באמת איכותי שלא נלמד באף מקום. תודה לכל מי 
 שהגיע

יום שלישי.. מספר  - 21.3יוצאת לדרך. מתי ?  #2סדנת בידול 
 המקומות מוגבל

  לפרטים והרשמה
hocmaa@gmail.com 
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 מוזיאון השואה כנגד ספרי הכחשה
מנכ"ל מוזיאון השואה פנה במכתב לגף בסוז בבקשה להוריד 

. הדבר מגיע שבועיים לאחר  מהאתר של אמזון ספרי קינדל
שעיתון הטיימס הלונדוני גילה כי האתר של אמזון מכיל 

עשרות ספרים שמכיחישים את השואה או "מורידים" מערכה. 
זו לא פעם הראשונה שנציגי מוזיאון יד ושם פונים לאמזון  

בבקשה להוריד דברי נאצה. לפני כמה שנים היה זה פגיון עם 
בעתיד נראה פריטים ושימוש צלב קרס. לצערנו...גם 

 בפלטפורמה של אמזון שמשמשת
  כאמצעי הפצה

http://www.jpost.com/Diaspora/Amazon-is-
asked-to-stop-selling-books-on-Holocaust-

denial-482349 
 

 חגיגת הקניות- המסקנות 
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למרות שחגיגת הקניות מזמן מאחורינו, נראה כי כל מי שהוא  
"לא אמזון" עדיין עושה חשבון נפש. השבוע פורסם באחד 

האתרים כתבה שכל עיקרה זה... "7 הדרכים להילחם 
באמזון". למי שייכנס לכתבה ויקרא, שייראה כי למעשה הם 
לא חידשו לנו, אבל חשוב לקרוא בן השורות . אמזון שיחקו 

אותה ברבעון האחרון של 2016 וכל שאר הקמעונאיות נשארו 
הרבה הרבה מאחור. המלחמה בין הרשתות למסחר אי-אוןלייו 

 .רק החלה
http://multichannelmerchant.com/marketi

ng/7-tips-to-help-brands-and-retailers-
combat-amazon-24022017/ 

VIVA LAS Vegs 
אם במקרה אתם קוראים את הניוזלטר הזה בווגאס אז תדעו כי אמזון  

השיקה השבוע שירות של הזמנת אוכל ממספר גדול של מסעדות 
בעיר. חינם ללא עלות לחברי הפריים שלה. על ידי לחיצה כפתור, ניתן 

לדפדף בתפריט, לבצע הזמנה וכמובן לראות את סטטוס ההזמנה 
והמשלוח. אמזון, כבר אמרנו, משקיעה מאוד בחברי הפריים שלה 
והכיוון הוא ברור. הגדלה השירותים לחברים ובכך הגדלה של 70 

 מיליון החברים במועדון
  היעד הוא כ 170 מיליון חברים בשנתיים הקרובות
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 כרטיסים בקליק
אמזון מתכננת להיכנס לתחום כרטיסי המופעים והקונצרטים. לאחר 
שהשיקה שירות דומה בבריטניה, אמזון מתכננת לצאת עם שירות 

קנייה של כרטיסים גם בארה"ב. מי ששולט כיום בתחום הוא טיקמסטר 
)המפורסם( - שלו יש חוזים ואפלייט עם חברות ההפקה הגדולות 

בשוק. על פניו, נראה כי כעת לטיקטמסטר אין מה לדאוג, אבל כמו 
  שאנחנו יודעים...העתיד רחוק

  

 
 

Tel-Aviv 

+972526789982 
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https://maps.google.com/?q=Tel-Aviv
tel:+972526789982


Check out my website  
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