
 Etsy-סדנת מסחר ב
 

  הכנסה נוספת במרחק קליק בזירת מסחר מובילה בעולם
 לא רק(!במיוחד ליזמים שאוהבים לסחור בפיג'מה )אך 

 
הסדנא מתאימה למעצבות ואמניות המעוניינות בפיתוח אפיקי מכירה בינלאומיים לעסק. 

בסדנא נלמד לבנות את החנות מהשלבים הראשונים ביותר, ולוודא שתעבוד היטב בהתאמה 
לקהל היעד. להבין מהי תמונה טובה עבור הלקוחות באטסי ואיך לבנות חנות שמקדמת את 

נלמד למקסם את החשיפה והמכירות, להבין ולנתח את ות החיפוש. המוצרים היטב בתוצא
הסטטיסטיקות, על מנת לבחון ולקדם את החנות. סדנא נהדרת למי שרוצה לפתח את 

 השיווק בפינטרסט ובבלוגים, ומעוניינת לפתח אפיקי מכירה סיטונאית. 
 

 
יצר לעצמם ערוץ : יזמים ובעלי עסקים המעוניינים למכור בשוק הבינלאומי וליקהל יעד

  הכנסות פעיל ודינאמי עם פוטנציאל בלתי מוגבל.

 

 ש"א( 16ש"א )סה"כ  4מפגשים של  4: מבנה והיקף הסדנא

 
  maticourisim.org.ilאו דוא"ל  09-7602716צרו קשר בטלפון   לפרטים נוספים ורישום:

 
 סילבוס הסדנא:

 
 

 

פתיחת חנות .1

 Etsyב

 מרכיביו, כיצד פועל, מושגי יסודהכרת האתר ו 

 הגדרות ועיצוב ראשוני פתיחת חנות , 

   הגדרת אמצעי תשלום וחיבור עםPayPal 

 העלאת פריט ראשון למכירה 

2 . 

צעדים מתקדמים 

  בהקמת החנות

  ?כיצד להגיע לעמוד הראשון בתוצאות החיפוש 

 SEO ,תגיות מתקדמות המחשת מוצרים וכתיבת תיאורי מוצר 

 מידות, צבעים( -ריאציות )מגווןובו: שכפול מוצרים ומכירה מכירה מתקדמת 

 ועוד.קשר עם הלקוח מדיניות משלוחים, החזרים,  -הגדרות חנות מתקדמות 

3 . 

ניתוח והגברת  

 תנועה בחנות

 

 ( סטטיסטיקותstats ניתוח תנועת והתנהגות ).גולשים באתר 

 ומבצעים כלי קידום נוספים: קידום ממומן, קופונים 

  שירות לקוחות- ( מערכת המסריםConvo) 

  דגשים לצילום נכון של מוצרים –צילום מוכר 

 קציה עם קהל היעדאנטרקידומים ויצירת אי 

4 . 

עסקית חשיבה 

ושיווקית להגדלת 

 מכירות

 שיקולי כדאיות ורווחיות.תמחור מוצרים , 

 אריזה ושילוח, יצוא 

 .קידום באמצעות פינטרסט ובלוגים 

 )מקורות מידע לניתוח מתחרים מובילים )אתרים, מילות מפתח 

 מכירה סיטונאית 

 כנית עבודה לפיתוח החנותתפעול חנות שוטף ובניית ת 



: 
 רישום והשתתפות בקורסי יזמותתקנון 

 
 ברישומך לסדנא הנך מקבל את התקנון במלואו ומתחייב לפעול על פיו.         

 
 נהלי הרשמה וביטול השתתפות: .1

 ההרשמה לקורסי היזמות הינה אישית לכל תלמיד ואינה ניתנת להעברה. .א
ימים טרם תחילת הלימודים זכאי להחזר כספי מלא ללא  7תלמיד המבטל את רישומו לקורס עד  .ב

 דמי ביטול.
 תחילת יום ועד בקורס הלימודים תחילת טרם ימים 7 -מ החל לקורס רישומו את המבטל ידתלמ .ג

 דמי רישום. ₪  300זכאי להחזר כספי בניכוי  הקורס
הלימודים מכל סיבה שהיא )לרבות עקב  תחילת ביום לפני לקורס רישומו את המבטל תלמיד .ד

 ( לא יהיה זכאי להחזר כספי. שינויים שנבעו מסיבות שקשורות במ.ט.י
כל הודעה של ביטול קורס תעשה בכתב בלבד. מועד הביטול הינו מועד קבלת ההודעה על ידי  .ה

 המ.ט.י.
 לא ניתן להקפיא ו/או להשהות את ההשתתפות בקורס. .ו
את  כל החזר כספי בהתאם להוראות תקנון זה מותנים, בנוסף, בכך שהתלמיד מסר למ.ט.י .ז

 הקבלה המקורית שקיבל בגין התשלום.
 למ.ט.י הזכות הבלעדית להחליט אם לאפשר לתלמיד לעבוד מקורס אחד לאחר. .ח
מובהר כי בכל מקרה לא יינתן פיצוי ו/או החזר כספי )מלא, יחסי או חלקי( על התשלום לקורס,  .ט

מכל סיבה  וזאת גם במקרים בהם התלמיד לא השתתף בקורס ו/או לא השתתף בכל השיעורים,
 שהיא.

 6המועד להתיישנות דרישה למפגשים חלופיים ו/או להחזר כספי של תלמיד מהמ.ט.י תהיה  .י
חודשים ממועד חתימת התלמיד על תקנון זה.לאחר מועד זה, לא יהיה כל החזר כספי לתלמיד, 

 מכל סיבה.
 התלמיד לא יוכל לבטל את התשלום למ.ט.י מכל סיבה שהיא. .יא

 תכני הקורס: .2
 מתחייב לשבץ בכל ההכשרות מרצים בעלי ידע וכישורים מתאימים. המ.ט.י  .א
במידת הצורך למ.ט.י הזכות לשנות את סדר ההרצאות וכן להחליף מרצה מכל סיבה שהיא מבלי  .ב

 להודיע על כך לתלמידים. 
יתכנו שינויים או ביטולים שנובעים מסיבות שלא בשליטת המ.ט.י כגון מחלה של מרצה, רישום  .ג

או אירוע חיצוני אחר. במצב כאמור המ.ט.י ידאג להשלמת  טכנית בכיתת הלימודיםחסר, תקלה 
 המפגש במועד אחר שיקבע על ידי המ.ט.י.

המ.ט.י. יוכל לשנות ו/או לבטל קורסים, תכנים ומועדי מפגשים ומועדי הקורס, בהתאם לשיקול  .ד
 דעתו.

יאום עם מחלקת חומרים מודפסים ניתן להזמין מראש בלבד )טרם תחילת הקורס( בת .ה
אנו ממליצים ללקוחותינו לחסוך עלות זאת, וולהדפיס את ₪.  150ההדרכות בעלות של 

 החומרים עצמאית במקרה הצורך. הלמידה אינה מחייבת החזקת החומרים. 
 היעדרות, הגבלת אחריות ושונות: .3

תלמיד אשר יחסר מפגש בקורס יוכל להשלים מפגש זה בתאום מראש בקורס אחר. ניתן  .א
השלים עד שלושה מפגשים לכל היותר, למעט מסיבות של שירות מילואים או אישפוז בבי"ח, ל

 מפגשים.  3-בהם המ.ט.י יוכל להתיר השלמה של יותר מ
המט.י. אינו מחויב כלפי התלמיד במתן שירותים רפואיים כל שהם או בפיצויים בגין נזקים  .ב

 חולים ולכיסוי רפואי.רפואיים. על התלמיד חלה האחריות להיות חבר בקופת 
 המ.ט.י אינו אחראי על חפצי התלמיד ועל התלמיד האחריות הבלעדית לשמור על חפציו. .ג
 כל תלמיד מתחייב לנהוג בדרך ארץ כלפי המרצים וכלפי שאר התלמידים. .ד

 
 
 

 


