OBSAH aneb jak se
zorientovat
1. Začínáme
EXPAN.DO
Slovník pojmů
Průběh spolupráce
Pravidla práce s Basecampem
Nastavení přeposílání emailů
Prodej - Vendor vs. Marketplace
F&Q nejčastější otázky

O Amazonu
Jak funguje Amazon
Informace pro otevření účtu
Poplatky Amazonu
Důležité kontakty na Amazon
Blokace účtů a jak blokacím předcházet
Proč platím poplatky Amazonu, i když mám účet ve verifikaci
Omezení Amazonu v jednotlivých kategoriích
Order defect rate a další důležité metriky na Amazonu

Účetnictví na Amazonu
Reporting Vašich prodejů na Amazonu
Kde a jak stáhnu faktury z Amazonu
Tok peněz na Amazonu (výplata prodejci)
Prodej do zahraničí a DPH (podmínky VAT)
Jak se zaregistrovat k DPH a kolik to stojí
Bankovní účet - příjem peněz z Amazonu - jak a kam
Daně a legislativa

Ovládání Amazonu
Nasdílení účtu - Secondary account
Jak změnit Amazon účet na individual/professional
Jak získat přístupové AWS klíče
Komunikace s Amazonem
Změna bankovního účtu
Nastavení prázdnin/holidays na vašem účtu

2. Produkty a tvorba produktů
Listing produktů
Eanové párování
Unikátní produkty
Vylepšení produktu - jak vypadá kvalitní produkt na Amazonu

Zvyšování prodejů
Dynamický pricing (automatické ceny produktů)
BuyBox - magický algoritmus Amazonu

Tipy, jak prodávat více

Reklama a výkonový marketing
Co je to PPC a jak nastavit PPC reklamu
Typy PPC reklam na Amazonu
Jak nastavit slevovou kampaň

Brand Marketing
Co je to Brand Registry a proč jej chtít
Brand Registry/Registrace značky
Amazon Storefront
Vzorová šablona pro tvorbu rozšířeného listingu "EBC"

3. Objednávky a zákaznická podpora
Vratky, reklamace, refundace a restocking fee
Vratky - pravidla vrácení zboží a jak potvrdit vratku na Amazonu
Jak správně vrátit peníze
Restocking fee (srážky)

Jak pracovat s objednávkami (zrušení/potvrzení)
Jak se dozvíte o objednávce a jak ji potvrdíte
Zakoupené zboží nemůžete dodat (storno objednávky)
Zákazník chce zrušit objednávku

Hodnocení & A-to-Z & žádosti o fakturu
Hodnocení prodejce (feedback)
Hodnocení produktu (product review)

A-to-Z Garance
Jak pracujeme s negative feedback
Invoice request

4. Logistika - nastavení dopravy
Doprava
Nastavení ceny a rychlosti dopravy

FBA (fullfilment by amazon)
Jak odeslat zboží z FBA zpět (order removal)
Safety data sheet (SDS)
Jak zaslat produkty do FBA
Podmínky a pravidla pro FBA (balíky a palety)
Pan EU-FBA
Import zboží do USA
Alternativy k FBA
Podmínky využívání FBA

5. Software - vyvíjíme SW pro ulehčení
vaší práce
Funkce a návody app.expan.do
Ruční párování funkcí Lookup product
Api & .xml feed definition
Jak v app.expan.do pozastavit jednotlivé produkty?

Úprava cen produktů v app.expan.do
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