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Selvitä tuotteesi myyntipotentiaali
Amazonissa 8.10.2021 Seinäjoki

MIKSI AMAZON?

Amazon on yksi maailman suurimmista verkkokaupoista.  Aloittamalla myynnin
Amazonissa saat tuotteesi potentiaalisten kuluttajien ulottuville ympäri
maailmaa ja voit aloittaa myynnin hyvin pienellä riskillä ja nopealla aikataululla.

Amazonin myyntitilastojen avulla saat myös selville millä markkinoilla tuotteillasi on
eniten kysyntää. Näiden tilastojen avulla voit lähestyä myös muita myyntikanavia ja
todistaa, että tuotteillasi on potentiaalisia asiakkaita kyseisillä markkinoilla.

Kuluttajat hyödyntävät Amazonin tuotesivuja ja asiakaspalautteita tuotteita
vertailtaessa, eli se toimii yhtenä markkinointikanavana vientimarkkinoilla.

Koulutuksen aikana pääset selville mistä Amazonin kustannusrakenne muodostuu ja
mitä vaihtoehtoja Amazonissa myymiseen on.

Tämän lisäksi päivän aikana käydään läpi miten rekisteröidytään Amazon myyjäksi
sekä miten luodaan Amazon tuotesivu sinun tuotteellesi. Jätämme myös riittävästi
aikaa kysymyksille.

Hintaan sisältyy koulutuksen ohella koulutusmateriaali ja ohjelmaan merkityt tarjoilut.

KAUPPAKAMARI KAUPPA



Kuvaus

MIKSI AMAZON?

Amazon on yksi maailman suurimmista verkkokaupoista.
 Aloittamalla myynnin Amazonissa saat tuotteesi potentiaalisten
kuluttajien ulottuville ympäri maailmaa ja voit aloittaa myynnin
hyvin pienellä riskillä ja nopealla aikataululla.

Amazonin myyntitilastojen avulla saat myös selville millä markkinoilla
tuotteillasi on eniten kysyntää. Näiden tilastojen avulla voit lähestyä myös
muita myyntikanavia ja todistaa, että tuotteillasi on potentiaalisia
asiakkaita kyseisillä markkinoilla.

Kuluttajat hyödyntävät Amazonin tuotesivuja ja asiakaspalautteita
tuotteita vertailtaessa, eli se toimii yhtenä markkinointikanavana
vientimarkkinoilla.

Koulutuksen aikana pääset selville mistä Amazonin kustannusrakenne
muodostuu ja mitä vaihtoehtoja Amazonissa myymiseen on.

Tämän lisäksi päivän aikana käydään läpi miten rekisteröidytään Amazon
myyjäksi sekä miten luodaan Amazon tuotesivu sinun tuotteellesi.
Jätämme myös riittävästi aikaa kysymyksille.

MITÄ SINÄ SAAT

Saat paremman käsityksen miten Amazon toimii ja tiedon siitä
onko se oikea myyntikanava sinun tuotteillesi.
Opit käytännön esimerkeistä, muiden kokemuksista sekä päivän
aikana esitetyistä kysymyksistä
Olet paremmin valmistautunut ottamaan ensimmäisen askeleen
tiellä kohti Amazon myyntejä
Koulutusmateriaalit, joita voit hyödyntää jatkossa
Tuotesivujen perusrakenteen ja miten optimoida löydettävyys

Tervetuloa selvittämään Amazonin mahdollisuudet!

Ohjelma

8:45 Ilmoittautuminen ja aamupalaa tarjolla
9:00 Tilaisuus alkaa
11:00-11:45 Lounas
13:30 Iltapäiväkahvit makealla
15:30 Tilaisuus päättyy

Etelä-Pohjanmaan kauppakamari

06 429 8100
ep@kauppakamari.fi

Peruutusehdot

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään viikko (1) viikkoa ennen tilaisuutta. 7-5 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 %
osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu. 

Etelä-Pohjanmaan kauppakamarilla on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 2 arkipäivää
ennen tilaisuuden ajankohtaa.

Oikeudet muutoksiin

Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.
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