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 קניות במציאות מדומה
האם באמזון מתכננים שילוב של קניות במציאות מדומה ? 

אמזון פירסמה מודעת   דרושים באתר של מנוע החיפוש שלה 
אשר לפי דרישות התפקיד נראה כי אמזון קורצת לכיוון. האם 
יגיע השלב שבו נוכל בעזרת משקפי תלת מימד עם שילוב של 

 נגיעה וירטואלית לרכוש ? ייתכן. רק הזמן יגיד
  

 האולטימטום של הודו
  

שר החוץ ההודי התקשר למקבילו האמריקאי בדרישה שייתערב ויוריד 
מוצר מהאתר של   אמזון. המוצר הוא למעשה כפכפים עם פרצופו של 
מטהמה גנדי. עד שהמוצר ירד ניתן  היה עוד לקרוא בביקורות קריאות 

 גנאי למכירה של המוצר, שאגב היה על ידי
 מוכר פרייבט לייבל

  



 

 מתנה מיוחדת
  

זוג הורים מבריטניה הזמין תיק גב מאמזון פריים ביום שני האחרון.  
   כאשר הגיע

הם שמו אותו בצד ולאחר יום פתחו אותו. מה שהיה בפנים זעזע 
אותם. עקרב ערסי הסתובב לו שם חופשי בקופסה של אמזון. ההורים 

המודאגים פנו לאמזון על מנת שייפתחו בחקירה. על פניו נראה כי 
 .העקרב הצהוב נכנס למוצר עצמו, לתיק, בארץ המקור..אי שם באסיה



 

 

UBER 
  



אמזון, כך נראה, רשמה לאחרונה פטנט בתחום השינוע. נראה כי 
הכיוון הוא אוטומציה כלשהיא או שימוש בשירות של מוניות וובר. 
אמזון לא עוצרת לרגע ונראה כי משקיעה משאבים רבים בלהגיע 

 ללקוח כמה שיותר מהר

 

 הצרות שאמזון גורם 
  

רשתות גדולות בארצות הברית החלו בתהליך שדרוג. לאחר שהבינו 
ברבעון האחרון של השנה בתהליך שהחל כבר לפני שנתיים - הקונים 

פונים לעולם האון-ליין. השינוי הוא בתפיסה וביכולת ההתארגנות. 
אותם חברות החלו בתהליכי שיפור ובנייה של שירותים אשר ייאפשרו 

  יכולת קנייה אוןליין ושיפור של חנויות האוןליין הקיימות. אפקט אמזון
 

LockIT 
  

ייתכן ואתם מכירים את השירות הזה, ייתכן ולא אבל לאמזון יש שירות 
 .של לוקרים. כן לוקרים



 שווה להיכנס ללינק הבא לקרוא ופשוט לקנא

Amazon.com: Amazon Locker 
Delivery 
Online shopping from a great selection at Amazon Locker Delivery 
Store. 

 

 ביום רביעי הקרוב, 25.1 יתקיים אירוע המנגלינג על הפאב
 בשיתוף אייל רז, עו"ד יעל קבילי ואלעד דסקל
 המקום מלא עד אפס מקום והכרטיסים נגמרו

  
 מבטיח לעדכן בתמונות בניוז הבא....שבוע מדהים

 

Tel-Aviv 

+972526789982 
  

Share Via: 

https://www.amazon.com/b/?node=6442600011&ref=locker_short_url&_escaped_fragment_=
https://www.amazon.com/b/?node=6442600011&ref=locker_short_url&_escaped_fragment_=
https://maps.google.com/?q=Tel-Aviv
tel:+972526789982
https://www.amazon.com/b/?node=6442600011&ref=locker_short_url&_escaped_fragment_=


  

Check out my website  

 
 

http://www.amazon-be-click.com/
http://www.amazon-be-click.com/

