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 אמזון נכנס לתחום ההלבשה התחתונה
אמזון מתכוון לפתח מותג משלו והפעם חזיות והלבשה 
תחתונה. אמזון מתכנן את הצעד כבר תקופה ונראה כי 

המהלך הולך להתבצע ממש בשבועות הקרובים. הדבר הולך 
לגרום למלחמה בין אמזון לבין השולטות )כרגע( בתחום כגון 

ויקטוריה סיקרט ועוד. למרות שתחום החזיות הוא מסוג 
לא נחטפים" מכיוון שיש צורך למדוד את המוצר המוצרים "ה

ולראות אותו, בשנה האחרונה יש נטייה כן לרכוש מוצרים 
 כאלו. בהחלט יהיה מעניין

  



 

 רחפנים בשליחות אמזון...לא בזמן הקרוב
למרות ההשקה הגרנדיוזית של אותו רחפן שסיפק סחורה 
ש לאותה לקוחה, נראה כי השימוש ברחפנים לא ייכנס לשימו

. גם אז הוא יהווה אחוז מאוד מאוד קטן 2020רק לפני 
ממערכת המשלוחים של אמזון. הבעיה , כך מסתבר הוא אורך 

חיי הסוללה של הרחפן, דבר אשר מקשה על חזרתו למקור 
השיגור, קרי, מחסן המשלוח.אמזון בדקו להשתמש 

בטכנולוגיה צבאית לשימוש ברחפנים אשר כידוע רחפנים 
ם להישאר שעות באויר. אבל מסתבר שבכירים צבאיים יכולי

באמזון עדיין בודקים אם ההשקעה הענקית ברחפנים 
וטכנולוגיה כזו בהחלט תחזיר את ההשקעה. הזמן יגיד את 

  שלו



 

 החשש של פייפאל 
כמו שציינו בניוזלטר הקודם אמזון ופייפאל במשא ומתן  

 כלשהוא לבדיקה של הטמעה של
מערכת התשלום של פייפאל במערכת של אמזון. מסתבר כי  

 פייפאל חוששת לאחרונה
משירותי התשלום והסליקה שנכנסו בתקופה לאחרונה לשוק 
המסחר ובכלל. נראה כי מהלך של שיתוף פעולה בין הענקיות 

 .האלו יעשה רק טוב לנו הצרכנים
  שימו לב 

  החל מה 29.3 פייפאל משנה את העמלות שלו
השינוייםלקריאה על  :    

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/upco
ming-policies-full?locale.x=en 

https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=en
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/upcoming-policies-full?locale.x=en


 

 אמזון ... עוד 2 מחסנים בדרך
אמזון הולכת לגייס 2000 עובדים ל 2 המחסנים החדשים  

  בקליפורניה. מחסן מספר 1
אשר יוקם באיסטוויל ייתרכז בספרים, אלקטרוניקה וצעצועים. מחסן 
מספר 2 אשר יוקם ברדלנדס ייתעסק עם מוצרים גדולים יוצר החל 

מספורט, מוצרי גינה גדולים ומוצרים לחיות. ההקמה של 2 המחסנים 
הוא עוד חלק ממערך ההתרחבות של אמזון על מנת לספק מענה מהיר 

 ....ללקוחות. עוד מחסנים בדרך

  
 

 סדנת בידול מוצרים #1 של אמזון בקליק
 סדנת בידול מוצר תתקיים ב 20.2 בכיתת קמפוס שליד קניון אילון



הסדנה היחידה בארץ ולמעשה בעולם שתראה לכם איך לייחד את 
 המוצר

  נלמד על דברים שעובדים ! תכלס
  וריאציות, תמונות , טריקים לקבלת ביקורות

  שימוש ב !#@!@# שיגרום למוצר שלכם וללקוח להגיד...וואו ועוד
  

  לפרטים
hocmaa@gmail.com 

 

 

Tel-Aviv 

mailto:hocmaa@gmail.com
https://maps.google.com/?q=Tel-Aviv


+972526789982 
  

Share Via: 
  

Check out my website  
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