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Introducere despre ce urmează să
citești și ce vei învăța în acest
material.  


Apreciem interesul și timpul tău pentru a studia
modelul de business Amazon FBA așa că ți-am
pregătit, într-un mod cât mai concis, o scurtă
prezentare a acestui model de afacere. 
 
Citind acest prim material Gratuit îți va lua doar
10 minute pentru a înțelege modelul de afacere 

ce presupune vânzarea de produse fizice pe
care le cumpărăm din Asia și pe care le vindem
pe cea mai mare piață din lume, în SUA. 
 
Să citești acest material este primul pas pe care îl
poți face pentru a-ți câștiga independența
financiară, stabilitatea și libertatea de care ai atât
de multă nevoie.


În acest ghid și în tutorialele video pe care le vei
primi în continuare pe email, vei găsi pașii și
detaliile necesare pentru a înțelege cum poți sa
începi o astfel de afacere.
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Comunitatea Amazonienii
Din 2014 când a luat naștere comunitatea
Amazonienii și până azi, aceeași pași au fost
parcurși de peste 3000 de români doar din
comunitatea noastră. Chiar ei ne confirmă asta
prin simplul fapt că mulți din cei care au urmat
pașii acum se bucură de beneficiile pe care le
oferă modelul acesta de afacere.  


StepUP
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Cine suntem și cum te putem ajuta?

Alex Hudițan 

Sunt Alex Hudițan, fondatorul comunității Amazonienii, vând pe
Amazon din anul 2014, am lansat 9 produse toate sub un singur
brand. Ca și mentor am coordonat peste 500 de lansări de
produs. Până acum am vândut de peste 4.000.000 de dolari. 

Mindset-ul după care îmi traiesc viața este, Libertate.


Vlad Dragomir
Sunt Vlad Dragomir și vând pe Amazon din anul 2014, am lansat
50 de produse și 5 brand-uri diferite. Ca mentor am coordonat
peste 50 de lansări de produs. iar până acum am vândut de peste
12.000.000 de dolari. 

Mindset-ul după care mă ghidez în viata este, Focus.

Edward Ilinca
Sunt Edward Ciprian Ilinca și vând pe Amazon din anul 2017,
am lansat peste 30 produse sub 4 brand-uri diferite. Ca și
consultant am coordonat peste 150 de lansări de produs.
Până acum am vândut de peste 1.000.000 de dolari.

Sunt creatorul platformei și tool-urilor StepUP.

Mindset-ul care mă caracterizează este, Antreprenoriat.
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După mai multe sesiuni, în care le-am arătat
oamenilor care au venit în comunitatea noastră,
cum să urmeze pașii pentru dezvoltarea acestui
model de afacere, am ajuns la nivelul unde am
optimizat și am automatizat o mare parte din
pașii pe care îi făceam înainte manual. 



Avem proceduri de lucru pregătite pentru fiecare
situație și am dezvoltat propriile noastre tool-uri
pe care vei putea sa le folosești pentru a-ți ușura
treaba și toți pașii importanți din aceasta afacere. 



Ne amintim de situațiile în care și noi eram
niște simpli angajați.



Toți trei avem afaceri de succes pe Amazon iar
acestea ne permit un nivel de viața cu mult peste
ceea ce am putut să ne imaginăm în urmă cu
niște ani.



Ne-am unit forțele și abilitățile, iar la fel cum am
făcut pentru noi, acum îi ajutăm pe alții să
urmeze această metodă și să își dezvolte afaceri
de succes pe Amazon. Împreună am creat cea
mai puternică și pregatită comunitate de
vânzători pe Amazon din România.
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Apariții în media
Publika.md

Prima TV

Interviu Lorand

GoMag

Realitatea.md

ZFlive

Le poți vedea pe Amazonienii.ro

StepUP
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Ce este FBA - Fulfillment By Amazon

și ce beneficii ai ca și seller
În continuare intrăm într-un aspect foarte
important pe care vrem să-l înțelegi și care ne
ajută enorm în acest model de afacere – FBA –
Fulfillment By Amazon: Amazon îți pune la
dispoziție opțiunea de Fulfillment (Depozitare și
Distribuție), în care ei se ocupă de absolut tot ce
înseamnă comercializarea produsului tău:
ei fac recepția produselor venite direct de la
fabrică din China

ei le depozitează în depozitele deținute de
Amazon
ei îți dau posibilitatea de a le afișa pe
site-ul lor
ei le livrează la clienți de câte ori primești o
comandă

ei îți pun la dispoziție toate rapoartele cu ceea
ce se întâmplă în contul tău în fiecare secundă.
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Acest serviciu oferit de Amazon îți dă șansa de a
face comerț din fața laptopului pe cea mai mare
piață de desfacere din lume – SUA. 


Nu ai complicații, nu ai riscuri majore, nu
trebuie să aduci marfa acasă înainte și o poți
verifica, atât la fabrică cât și în America, fără
să fie necesar să te deplasezi din fața
calculatorului. Vom detalia toate aceste aspecte în
continuare.

StepUP
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Ce înseamnă să vinzi pe Amazon, ce
este Amazon și starea comerțului
online în USA.
Amazon este cel mai mare magazin online din
lume având baze de date cu sute de milioane de
cumpărători înregistrați și continuă să se extindă
exponențial de la an la an. Amazon deține
jumătate din vânzările online făcute în SUA în
ultimii 2 ani iar acest procent este în creștere.

3rd Party
Sellers

53%

Amazon

47%
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Mai mult de 50% din vânzările de pe Amazon
sunt generate de 3rd Party Sellers. Adică
antreprenori ca mine și ca tine. 

Din rapoartele oferite public, în 2019 peste 150
de miliarde de dolari au ajuns la Sellers ca și noi.
Cum? Simplu. Înțelegând și utilizând toate
elementele acestei mașinării în avantajul nostru.


Toată lumea știe că vânzările online sunt în
creștere. În toată lumea, oamenii preferă să
comande direct acasă tot ce le trebuie: de la
desfăcătoare de bere la șosete, cauciucuri
pentru mașina de tuns iarbă sau chiar scutece. 


StepUP
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Resurse necesare de care ai nevoie
ca să începi acest business
În primul rând îți trebuie devotament.

Chiar dacă sună foarte promițător, această
afacere are nevoie la început de tine, ca orice altă
afacere. Cu un minim de 2 ore pe zi pentru
primele luni, de acasă sau de oriunde dorești, vei
putea să începi să te dezvolți suficient încât în 3-4
luni să ai primul produs lansat pe Amazon. 

Cu cât dedici mai mult timp și atenție afacerii cu
atât lucrurile vor accelera și mai puternic, dar
nimeni nu te grăbește. Ai ritmul tău și poți să îți
faci programul foarte flexibil în funcție de orice
alte activități desfășori în paralel.
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Resurse financiare. 

Investiția se face eșalonat, nu ai nevoie de o sumă
mare din prima lună, dar ca reper recomandăm
să te poți baza pe un minim de $5,000. Nu există
o sumă minimă sau maximă. În comunitate sunt
exemple de oameni care au început și cu mai
puțin de $2,000 dar și oameni care au avut
bugete de peste $20,000. 


Această investiție inițială depinde foarte mult de
produsul pe care vei alege să-l vinzi, de costurile
de producție pe care le vei negocia cu furnizorii,
de condițiile de transport s.a. 


De asemenea, nu este o sumă fixă, pe care o
investești o dată și gata. Acea sumă se decalează
în tranșe, și se rulează în funcție de ce ai de plătit
la momentul respectiv. Pentru a face un calcul,
poți lua ca estimare, după lansarea primului
produs, o marjă de profit de la 20% până la 40%.


Sunt necesare și cunoștințe minime de limba
engleză sau disponibilitatea de a folosi Google
Translate sau orice altă variantă de a traduce
discuțiile pe care trebuie să le ai în special cu
producătorii. 
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De ce merită să începi o afacere
pe Amazon

Amazon se ocupă de toată partea
logistică din momentul în care
preia marfa pe care ai trimis-o în
depozitele lor.

Amazon îți permite să controlezi
toate detaliile și rapoartele legate
de vânzări în orice moment, astfel
încât să poți să îți îmbunătățești
continuu afacerea și potențialul de
vânzare.
Amazon îți pune la dispoziție
propriile metode și programe prin
care poți să-ți promovezi
produsele.

StepUP
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Odată ce produsul tău ajunge pe
prima pagină, beneficiezi de trafic
de calitate în mod gratuit,

iar

șansele ca utilizatorii să cumpere
de la tine sunt tot mai mari.

Ai posibilitatea de a aduce un
număr nelimitat de produse în
majoritatea categoriilor astfel încât
să poți să scalezi această afacere
fără a avea limite.

Ai posibilitatea de a găsi specialiști
pe orice arie a acestei afaceri, arie
pe care o poți externaliza pentru a
beneficia de și mai multă libertate,
astfel încât să poți lucra la afacerea
ta și nu în ea.

StepUP
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Pașii necesari pentru a lansa
un produs pe Amazon
Ca exemplu aleatoriu, poţi să vinzi de acasă
carcase de iPhone unor oameni din New York sau
Florida, iar pentru asta ai nevoie doar de un laptop
cu internet. Aceasta e libertatea care ne-a atras pe
noi în primul rând.


Şi mai e ceva important, cealaltă jumătate a
ecuaţiei: producătorii din China, care fac totul mult
mai ieftin decât producătorii din Statele Unite.

Exista 4 pasi În acest model de business

1

2

3

4

Alegerea

Produsului

GĂsirea
Supplierului

Listarea

Produsului

LANSAREa

pe amazon
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Există o mulţime de producători Chinezi pe
alibaba.com. Poți începe să dialoghezi cu mai
mulţi dintre ei, până găsești cea mai bună
variantă ca şi raport calitate/preț. Apoi negociază
cel mai bun deal şi fă o comandă la produsele pe
care urmează să le vinzi.


Nu uita să ceri mostre, ca să fii sigur de ceea ce
primești, iar apoi când ești mulţumit, comandă
primul stoc.


Că să-ți faci o idee despre cât de profitabilă poate
fi o asemenea afacere, îți lasăm în continuare o
imagine cu un produs ales aleatoriu și vândut pe
Amazon de către un 3rd Party Seller și același
produs pe Alibaba de la un supplier care îl vinde
la un preț mult mai mic.
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Costul de producție pentru acest stand de laptop
poate fi de la $1.38 până la $8.80.

Același produs sau foarte apropiat de cel de mai
sus este comercializat la un preț mult mai mare
pe Amazon.com, $42.99.

StepUP
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Probabil ți-ai pus și întrebarea, ”Dar cât de mult
pot vinde pe Amazon?” iar răspunsul vine tot din
partea Amazon. Există tool-uri cu care putem
măsura cu precizie numărul de bucăți vândute
pentru oricare din produsele de pe Amazon. 

De exemplu putem vedea că acest produs
generează vânzări de aproape $14.000 și un
număr de peste 300 de bucăți vândute într-o
singură lună.

Iar în acest exemplu produsul vinde aproximativ
1300 de bucăți lunar, cu o cifră de afaceri de peste
$56.000 și un Profit Lunar estimat de peste $20.000.

StepUP

pagina 19

Unul dintre tool-urile pe care le-am creat pentru
comunitatea noastră este: 

OPPORTUNITY CALCULATOR

Acest tool ne arată care sunt vânzările lunare ale
fiecarui produs listat pe Amazon și ne permite să
calculăm cât de profitabil sau nu este.

Produsul din imaginea de mai jos, la un preț de
vânzare de $42.99, are un Profit pe Unitate de
$16.40 și un Profit Lunar estimat la peste $20.000.

StepUP
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Ce poți vinde pe Amazon?! Aproape ORICE!


Pe Amazon poți vinde aproape orice produs. 

Produse auto, pentru bebeluși, produse pentru
frumusețe, accesorii pentru telefoane, produse de
bucătărie, sport și multe alte categorii. Ai mai jos
cateva exemple.

Organizator

Oglindă Auto

Set 


Scaun Auto

Bebeluși

Manichiura

Tripod Telefon

Termos Cafea

Set pentru Yoga

StepUP
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Câți clienți putem avea pe Amazon?

Amazon are mai mult de 100 de milioane de Prime
Members, Clienți Amazon care deja au salvate datele
bancare și sunt la un click distanță de a cumpăra.

Pe Amazon în medie sunt vândute 4000 de produse
pe minut.

StepUP
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Pasul 1

Cum alegi produsul pe care
să-l vinzi


Întotdeauna recomandăm cursanților noștri să
înceapă cu un singur model de produs. 

Atunci când vinzi un singur produs pe
amazon.com poți controla cu atenție toate
etapele fără a face sacrificii la capitolul calitate.
După ce lansezi primul produs, repetă același
proces cu următoarele produse.
Cum să alegi ce poți vinde pe Amazon?
Produsele nu se aleg întâmplător. De-a lungul
timpului am pus la punct un sistem pentru
căutarea de produse, pe care ţi-l vom prezenta în
următoarele materiale. Fiind un aspect important,
am pregătit câteva materiale video cu tot acest
proces pe care le vei primi în curând.


Pentru optimizarea procesului de căutare a
produsului ce urmează să fie lansat, am dezvoltat
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cel mai complex tool pe care îl folosim ca să ne
estimeze costurile necesare pentru lansarea unui
astfel de produs.




 








Ține cont că trebuie să faci o analiză detaliată. Nu
te baza pe ce ți se pare interesant sau pe obiecte
pe care le găsești acasă. Fă o analiză aprofundată,
pe site-ul Amazon, şi alege produse care nu au
multă concurenţă pe site, produse cât mai mici și
ușoare pe care să le poți îmbunătăţi pe parcurs.

O greşeală mare pe care o poţi face este să te
bazezi mai degrabă pe intuiție decât pe
research-ul de pe Amazon şi să crezi că ştii tu ce
se vinde. Amazon îți oferă toate detaliile de care ai
nevoie pentru a căuta produsul, iar noi în curând
îți vom explica exact cum să aplici aceste tehnici și
să te folosești de aceste detalii în mod optim.
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Începe prin a te uita la concurenţă. Observă ce
oferă ceilalți vânzători şi caută metode pentru a
îmbunătăţi produsele.A fost necesar doar să le
privim obiectiv şi să ne întrebam: ”De ce ar mai
avea nevoie un client pe lângă acest produs? Ce
accesorii anexe? Ce informaţii?”

Mai jos găsești câteva exemple de idei prin care
poți îmbunătăți un produs (exemplele sunt
complet aleatorii şi nu ar trebui luate în seamă
decât ca valoare orientativă).
Un set de castroane de bucătărie? Ai putea
oferi un set împreună cu o cărticică de reţete,
cu un set de linguri de lemn sau poate cu un
set de capace de plastic.


O coardă de sărit? Ai putea atașa la ea o
manşetă pentru transpiraţie sau o coardă
secundară, dacă vrea cineva o coardă mai
scurtă.


Un set de şireturi colorate? Ai putea ataşa
tălpici pentru confort sau brăţări de cauciuc
care să se asorteze cu şireturile.
Orice produs poate fi îmbunătăţit dacă îţi
analizezi nişa şi te dedici să îți faci clienţii fericiţi.
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Pasul 2

Unde găsești producătorul 

și cum obții cel mai bun preț
de la el

Poți găsi producători pe
website-ul alibaba.com, acolo
unde i-am găsit și noi. Acesta
este cel mai mare site de
 
producători din China.
Contactează mai mulți suppplieri deodată și alege
să colaborezi doar cu cel mai bun (analizează în
funcție de parametri precum: raport calitate /
preț, flexibilitate, respectarea cerințelor, ușurința
de comunicare etc.) 

Comandă mostre de la mai mulți ca să poți vedea
cu ochii tăi care este calitatea produselor. Apoi
poți lua decizia finală de a comanda primul stoc. 

Secretul este întotdeauna NEGOCIEREA! 

Dacă stăpânești arta negocierii poți obține cele
mai bune prețuri posibile. Producătorii sunt
dispuși să scadă din preț, dacă știi cum să obții
acest lucru. În comunitate, folosim mesaje
template în procesul de negociere.
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Odată ce ai ales un produs care te satisface şi
consideri că ești pregătit să mergi mai departe,
rămâne să comanzi produsul de la fabrica din
China plătind un avans de aproximativ 30% prin
intermediul Alibaba.com astfel încât să ai
securizată această plată. 


Producătorul va pregăti marfa ta și atunci când
producția este gata îi vei plăti restul sumei.
Înainte de a livra marfa în SUA, poți solicita unei
firme independente să verifice calitatea mărfii
înainte ca aceasta să plece spre depozitele
Amazon. 
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Pasul 3

Listarea produsului și cele
mai importante reguli de
respectat pentru un listing
care aduce vânzări

Pentru a vinde un produs pe Amazon, îţi vei crea
un cont de vânzător pe platforma lor, iar în cadrul
acestui cont vei putea crea propria ta pagină de
prezentare pentru acel produs.
Ce este listarea unui produs?
Felul în care îţi prezinţi produsul pe Amazon, ca să
fie cât mai atractiv pentru un client. Tehnic
vorbind, listarea, este pagina de prezentare a
produsului tău.
Asigură-te că ai făcut absolut tot ceea ce ai putut
pentru a fi mai bun decât concurenţa:
Calitatea produsului este primordială.

Asigură-te că produsul tău este de cea mai
bună calitate! Pe termen lung este cel mai
important factor.
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Fă poze profesionale cu produsul. Dacă ai poze
mai bune decât concurenţa, vei vinde mai bine.

Fă texte bine scrise, care să convingă clientul că
produsul tău este ceea ce el caută. Dacă ai texte
mai bune decât concurenţa, vei vinde mai bine.

Folosește cuvinte cheie pentru a apărea cât mai
sus în căutări. Dacă ești poziționat pe cuvinte
cheie (keywords) mai bine decât concurenţa, vei
vinde mai bine.
Scrie titluri bune şi clare, descriptive care să
conțină keyword-urile cele mai importante.
Dacă ai un titlu mai bun decât concurenţa, vei
vinde mai bine.

E suficient ca listingul tău să răspundă la
următoarele întrebări pentru cei care citesc pagina:

De ce aş cumpăra?

Cu ce mă ajută?

De ce să nu cumpăr de la alţii?

De ce să cumpăr acum?

Răspunsul la aceste întrebări este esenţial pentru
listarea produsului pe Amazon.
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Pasul 4

Cum faci o lansare de succes
a produsului tău pe Amazon


Ce e lansarea?
Când produsul tău devine disponibil pentru
cumpărare, ești anunțat de către Amazon și ai
nevoie de o campanie de marketing care să te
propulseze în topul căutărilor.


Cu cât ai trafic mai bun şi clienţi mai mulţi, ajungi
mai sus în topul motorului de căutare Amazon.
ADICĂ AI MAI MULTĂ VIZIBILITATE PENTRU
PRODUS. Pentru a beneficia de cât mai mult trafic,
folosește sistemul Pay per Click oferit de Amazon
împreună cu diverse strategii bazate pe Social
Media Advertising care te ajută să ajungi în fața
clienților care caută un produs pe Amazon.


Dacă respecți pașii de mai sus, ai putea vinde încă
din prima săptămâna de când ajunge stocul tău de
produse la Amazon.


Sunt multe elemente de care ar trebui să ţii cont
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pentru a prinde tracţiune cu produsele tale. Cele
mai importante sunt vânzările iniţiale şi recenziile.


Pentru a avea nişte vânzări iniţiale bune,
folosește Social Media Advertising. Acum lucrurile
sunt și mai uşoare pentru cei din comunitatea
Amazonienii, deoarece românii se ajută între ei,
iar în comunitate avem mai multe asset-uri care
ne pot ajuta să accelerăm acest proces. :)


După fiecare lansare, caută alte produse conexe
pentru a replica acelaşi proces.


Cu cât ai mai multe produse lansate, cu atât te
bucuri de venituri tot mai mari.
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Comunitatea ne-a ajutat să reușim

Noi vrem să ajutăm cât mai mulți români să se
dezvolte în direcția antreprenoriatului online și să
creștem comunitatea. Alex este fondatorul unei
comunități de peste 3000 de selleri români, atât
din țară cât și din străinătate, care au trecut prin
acest proces și care și-au dezvoltat propriile
afaceri Amazon FBA. Piața este infinită pe
Amazon, așa că nu ne încurcăm unii pe alții, din
contră, ne putem ajuta și putem dobândi și mai
multe cunoștințe împreună. 


Abia după ce vei avea produsul lansat vei simți cât
de important este să ai la dispoziție o comunitate
bine pregătită care să te susțină în permanență.
Oricând ai o întrebare sau o nelămurire, postezi
pe grup și în 90% din cazuri, în doar câteva
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minute primești un răspuns. Gândește-te doar la
câtă ușurință îți aduce acest asset într-o afacere
unde toți avem aceleași interese de dezvoltare
continuă.


Dacă îți faci griji că deja mai ai o altă activitate, nu
este cazul. Ultimele rezultate arată că:
37% dintre cei care desfășoară această activitate
au un alt job, 


21% fac doar Amazon FBA, 


18% lucrează part-time în timp ce desfășoară
această activitate, 


5% sunt pensionari,


4% nu sunt încadrați în muncă sau sunt în
concedii parentale,


3% sunt studenți, 


3% desfășoară această activitate în timp ce își
caută alt job, 


un procent mai mic de 1% din vânzătorii 3rd
party au un handicap sau sunt în incapacitate de
a munci fizic.
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Dacă vrei să ajungi repede, mergi singur. Dacă
vrei să ajungi departe, mergeţi împreună. 



Îți oferim tot suportul de care ai nevoie, alături de o
comunitate de peste 3000 de persoane, iar dacă
eşti interesat să afli mai multe, te invităm să rămâi
cu ochii pe e-mail, pentru că urmează să primeşti
câteva tutoriale video, tot gratuite, în care vei primi
mai multe detalii cu paşii descrişi în acest eBook.

StepUP

pagina 34

Descoperă cum să vinzi online
produse fabricate în Asia, pe piața
Amazon din SUA

“The most important investment you can make 

IS IN YOURSELF.”
- Warren Buffett

“Risk is a necessary component of progress.”
- Jeff Bezos

We are all in this TOGETHER!

Alex Huditan

Vlad Dragomir

Edward Ilinca

Dacă ai orice fel de întrebare, ne poți contacta aici:
Email: hello@amazonienii.ro

Telefon: +40 737 803 836

facebook.com/amazonienii.ro

Facebook Messenger: http://m.me/amazonienii.ro/

www.amazonienii.ro
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