
 
 
 

 eBay-מסחר בסילבוס קורס 
 מכללת יזמות – עידן אמרמרצה: 

 
 .מלאי החזקת וללא כספית השקעה ללא באיביי לסחור כיצדו באיביי המסחר תהליכי את פרקטית בצורה מלמד הקורס

 .הכנסה לייצר להם שיאפשרו ויכולות כלים התלמידים ירכשו הלמידה במהלך כבר
 
 
 

 :מטרות הקורס
 .האלקטרוני המסחר עולם עם היכרות •
 .באיביי ומניב רווחי אינטרנטי נכס ליצירת מתקדמות וטכניקות ידע הקניית •
 .פסיבית בצורה עצמה את מנהלת החנות שבו למצב עד פעילה אינטרנטית חנות לפיתוח כלים תןמ •
 

 :יעד קהל
 .בתחום רקע עם למתעניינים גם אך ניסיון ללא למתחילים מיועד הקורס •
 .נוספת הכנסה לעצמו לייצר שרוצה מי •
 .האלקטרוני המסחר עקרונות את ללמוד שרוצה מי •
 

 :הקורס נושאי
 .החשבונות ופתיחת המסחר סביבת הכרת •
 .למכירה מוצרים והעלאת החנות על מעשית עבודה תחילת •
 .חמים מוצרים למציאת וכלים שיטות •
 .רווחית חנות לבניית וכלים שיטות •
 .שוטף באופן החנות ניהול •
 .לקוחות מול עבודה •
 .סופית לרמה החנות פיתוח – למקצוען רגיל מסוחר •
 .לאוטומטי העסק הפיכת •
 

 עידן אמר – המרצה אודות
 .באיביי פעיל וסוחר מרצה •
 .שנים 4 מזה פעילות איביי חנויות' מס מנהל •
 .אינטרנטיות חנויות לניהול וירטואלים עובדים בהעסקת מומחה •
 .להצלחה תלמידים בליווי ארוך ניסיון עם וותיק מנטור •
 .במכללה האלקטרוני המסחר תחום כל על ואחראי יזמות במכללת ההדרכות מערך מנהל •
 

 נייד מחשב עם לקורס להגיע יש: נדרש ציוד
 
 
 
 

 הקורס לאחר גם הזמן כל שמתעדכנים תכנים עם, מתנה ₪ 5280 בשווי אינטרנטי קורס: מיוחד בונוס
 



 
 
 

 :תכנית הקורס
 תוכן נושא המפגש 
 -הגדרות ראשוניות  1

 מתחילים
 ראשוני הסבר – פתיחה •
 ואימותו פייפאל חשבון פתיחת •
 ישראל דואר של נטענת ויזה •
 לפייפאל וקישורו איביי חשבון פתיחת •
 רווחית לחנות המהירה הדרך – פידבקים •
 העבודה לתחילת ועצות טיפים •

 עם מעשית עבודה תחילת 2
 איביי

 מהבית ראשון מוצר העלאת •
 באיביי בסיסיות הגדרות •
 אמזון עם היכרות •
 בסיסית מוצרים מציאת – המעקב שיטת •
 באמזון המגוון הכרת – מוצרים סוגי •
 ושיפורן כותרות בניית •

 – באיביי שוטפת עבודה 3
 מאמזון דרופ

 ההמרה ומקסום תמונות העלאת – תמונות •
 המחיר וקביעת המוצר תיאור •
 הכסף וקבלת משלוח הגדרת •
 ' ת ועד' מא מוצר העלאת סיכום •
 נכונה כספית התנהלות •
 אמזון מול בעבודה ועצות טיפים •

 מתקדם לקוחות שירות 4
 מוצרים ומעקב

 לקוחות מול עבודה – מתקדם לקוחות שירות •
 לעומק איביי הכרת •
 ומתי איך, למי – באיביי עסקית חנות •
 תמחור וכלי עמלות •
  מעקב כלי •
 בחשבון מתקדמות הגדרות •

 לייחודי מוצר הפיכת • למקצוען רגיל מסוחר 5
 בק קאש אתרי •
 המחקר שיטת •
 השנה לוח שיטת •
 הטרנדיות שיטת •

  Yaballe המוניטור תוכנת הכרת • לאוטומטי העסק הפיכת 6
 המוניטור יתרונות •
 למוניטור רישום •
 Yaballe  קונפיגורציות •
• Lister  
 אחת בפעולה מוצרים מספר העלאת •
 אוטומטי Bot עם מלאה אוטומציה •

 
 .מהמפגשים 80% ב לנוכחות בכפוף", אאקסטר" מטעם תעודה תוענק הקורס לבוגרי: תעודה

 6225333-03: טלפון, xtra2@student.co.il: מייל :והרשמה נוספים לפרטים
 אקסטרא אתר

 
 .שלב בכל הקורס ובזמני הקורס בתכני שינויים לערוך הזכות את לעצמה שומרת סטודנט אקסטרא חברת* 
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