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BUSINESS-UL PE

AMAZON
Lansarea afacerii online

Dacă nu eşti încăpăţânat, vei renunţa la  

experimentele tale prea devreme.

Dacă nu eşti flexibil, vei continua să te loveşti cu capul  

de perete şi nu vei reuşi să găseşti o soluţie diferită  

pentru problema cu care ai de-a face.

JEFF BEZOS
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ISTORIA AMAZON-ULUI

CUM A ÎNCEPUT?

Ideea Amazon-ului s-a născut în 1994, în New York, atunci când

Jeff Bezos își avea activitatea în domeniul finanțelor și a realizat că internetul  

este o putere în continuă creștere, iar el trebuie să o valorifice.

Bezos a creat o listă de lucruri ce ar putea fi vândute online cu succes, și a ales  

cărțile, lansând compania Amazon în 1995 ca magazin online de cărți.

ISTORIA AMAZON-ULUI

CUM S-A DEZVOLTAT?

Amazon a început ca magazin online care vindea cărți, ulterior extinzându- și 

sortimentul la CD-uri, casete audio și video, jocuri video, dispozitive  

electronice.

Începuturile companiei au fost, ca și în cazul multor companii mari  (Microsoft, 

Apple, Disney, Google), într-un garaj - garajul lui Jeff Bezos din  Seattle, 

Washington. Tot acolo este în prezent și sediul central al companiei.

Pas cu pas Amazon a devenit din magazin online de cărți într-un magazin  

online universal, care s-a extins rapid și cu succes în toate colțurile lumii.
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EVOLUȚIA AMAZON-ULUI
1994 - Jeff Bezos lucrează la fondarea unei platforme de comerț online ce avea denumirea  

inițială de Cadavra - pentru a sugera ”magia” cumpărăturilor online

1995 - Compania își schimbă denumirea în Amazon și își face debutul oficial ca magazin online  de 

cărți, iar în prima lună de activitate primește comenzi din peste 40 de țări din întreaga lume  2001 -

Amazon înregistrează primele profituri - $5mln din venituri de peste $1mlrd

2005 - Amazon lansează abonamentele Amazon Prime

2006 - Amazon permite vânzătorilor terță-parte să-și comercializeze produsele pe platformă,

lansând programul Fulfillment By Amazon, care a revoluționat comerțul electronic și a crescut

considerabil popularitatea platformei

2007 - Amazon lansează Amazon Fresh, Amazon Music, și prezintă revoluționarul Amazon Kindle

2009 - Amazon creează brandul propriu de produse Amazon Basics

2012 - Amazon depășește Google la căutările de produse

2015 - Amazon lansează Prime Day, care devine adorat de public

2017 - Vânzările înregistrează un record, crescând cu 60% față de anul precedent

2017 - Jeff Bezos este declarat cel mai bogat om din lume, cu o avere estimată de $99mlrd

2018 - Valoarea de piață a companiei Amazon a fost evaluată la peste $803mlrd

FONDATORUL

AMAZON

Jeff Bezos este fondatorul, presedintele și directorul general  al 

companiei Amazon. Începând cu 1994 el a pus bazele  platformei 

care a devenit cel mai mai mare retailer online din  lume și a 

revoluționat comerțul electronic la nivel mondial.

Bezos a fost numit de Forbes în 2017 cel mai bogat om din  

lume, poziție pe care continuă să o dețină

și astăzi.
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STATISTICI DESPRE AMAZON

În 2018 platforma Amazon a avut un număr total de 2,63 miliarde de  

vizitatori, atât pe aplicație, cât și pe website.

În fiecare lună Amazon înregistrează aproximativ 197 milioane de utilizatori.  Un 

număr mai mare decât întreaga populație a Rusiei.

În 2018 cota deținută de Amazon pe piața online a SUA a atins 49%. Asta

echivalează cu 5% din întreg comerțul din țară.

Pe Amazon se vând mai mult de 12 milioane de produse diferite.

Veniturile nete pentru anul 2018 au fost de $232,9mlrd. Altfel spus, Amazon  

câștigă $4,722 în fiecare secundă, $283,000 per minut, $17mln într-o oră.

La momentul actual, Amazon are circa 300 milioane de utilizatori activi.

Din cele 300mln de utilizatori, circa 151mln sunt cumpărători activi, această  

cifră fiind cu 738% mai mare față de perioada de început a companiei.

STATISTICI DESPRE VÂNZĂTORI

În anul 2017, peste 300,000 vânzători și-au lansat magazinele pe Amazon.  

La momentul actual Amazon înregistrează aproximativ 2,5 milioane de  

vânzători activi.

Mai mult de 50% din vânzările înregistrate de Amazon vin de la vânzătorii  

terță-parte.

În 2018 valoarea acestor vânzări a atins cifra de $42,75mlrd.

60% din cei mai buni vânzători își vând produsele în categoria în categoria  

Home & Kitchen.

Circa 25,000 vânzători înregistrează vânzări mai mari de $1mln, iar peste

200,000 - vânzări de peste $100k.

73% din vânzătorii înregistrați pe Amazon folosesc Fulfillment by Amazon.  

FBA oferă vânzătorilor o creștere a vânzărilor de 30-50%.
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PIEȚELE AMAZON-ULUI

La momentul actual Amazon este prezent în 17 țări

Australia  

Brazilia  

Canada  

China  

EAU

Franța  

Germania  

India  

Italia

Japonia

Marea Britanie  

Mexic

Olanda  

SUA

Singapore  

Spania  

Turcia

DE CE AMAZON?

Cu Amazon beneficiezi de

- magazin integrat cu sistem de plăți sigur

- posibilitatea de a dezvolta marca proprie

- depozitarea și stocarea produselor

- livrarea rapidă a comenzilor

- trafic enorm de cumpărători

- instrumente de promovare

- sistem de căutare inteligent

- review-uri ale produsului

- suport tehnic și asistență
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CE ESTE FBA?

FBA este acel program care permite vânzătorului să-și  

comercializeze produsele pe Amazon, asigurând stocul  de 

produse și ocupându-se de promovarea produselor,  în 

timp ce ambalarea, depozitarea, livrarea sunt  asigurate de

Amazon.

CUM FUNCȚIONEAZĂ FBA

1.Trimiți produsele la depozitele Amazon (Centre de  

Fulfillment)

2.Acestea sunt stocate, depozitate și înregistrate

3.Când produsul tău este comandat pe platformă, Amazon  

preia comanda, pregătește produsul, îl ambalează și îl  

livrează

4.Amazon preia întreaga gestiune a produselor, inclusiv  

returul, rambursările și asistența clienților

5.Amazon îți transmite banii încasați din comandă
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CINE POATE DEVENI VÂNZĂTOR PE AMAZON?

Oricine dorește să dezvolte propria afacere online, beneficiind de o  

paltformă care oferă toate instrumentele și resursele pentru crearea  

magazinului online, și care asigură accesul la o piață de sute de  

milioane de cumpărători.

SalesZone te ajută să-ți lansezi produsele și

să-ți dezvolți brandul pe piața europeană și

americană a Amazon-ului!

EȘTI INTERESAT SĂ-ȚI 

LANSEZI  AFACEREA PE

AMAZON?
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Startuperi

Aveți posibilitatea lansării  unei 

afaceri durabile, cu  acces la o 

piață enormă și un  potențial 

înalt de dezvoltare

PENTRU CINE ESTE ACEST MODEL DE AFACERI?

Specialiști în

marketing și vânzări
Descoperiți piețe noi de  

vânzare a produselor.

Obțineți profituri adiționale  și 

un atu personal important

Oameni de afaceri,

producători, investitori

Investiți într-un proiect nou,  

care vă poate diversifica  

sursele de venit și vă pune la  

dispoziție o piață nouă

CE

OFERIM
ÎNREGISTRARE

CONT

Crearea contului de seller  

pe Amazon

Crearea paginii produsului

GESTIONARECONT

Gestionarea contului pe  

Amazon

Monitorizarea activității  

contului

CAMPANII PROMO

Crearea campaniilor de  

promovare pe Amazon  

Monitorizarea campaniilor  

de promovare

LANSAREA BRANDULUI

Strategia completă de  

lansare a brandului pe  

Amazon

Dezvoltarea brandului și  

afacerii pe Amazon
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CUM BENEFICIEZI DE

CONSULTING  

Ș I

MENTORING

Consultanță profesionistă  din 

partea experților în  vânzările 

pe Amazon

ASISTENȚĂ  

TEHNICĂ

Asigurăm suport tehnic  

pentru activitatea

pe platforma Amazon

STRATEGIE ȘI

IMPLEMENTARE

Creăm și dezvoltăm o  

stategie eficientă de lucru 

pe Amazon

SERVICII

CONSULTING

Sesiune de consultație  

individuală cu specialistul  

în vânzările pe Amazon

€50/ORA

CREARE &

OPTIMIZARE LISTING

Crearea listingului produsului  

pe Amazon

Optimizarea listingului

& monitorizarea contului

€250/LUNAR

CAMPANII PPC  

(PAY- PER-

CLICK)

Crearea campaniilor de  

promovare PPC pe Amazon  

Monitorizarea & optimizarea  

campaniilor de promovare

€300/LUNAR



11/19/2019

10

PROCENT 8 ,9 %

Pentru cei interesați, oferim posibilitatea de  

colaborare pe bază de procent din vânzări.

Astfel, serviciile SalesZone vor fi  

răscumpărate pe baza rezultatelor.

Este simplu, eficient și benefic ambelor părți.

LUNA

R

COLABORAREA CU CUM POȚIDEVENI VÂNZĂTOR PE

AMAZON

Cursul de vânzări pe Amazon este un curs  

intensiv creat de SalesZone parcurge toate  

etapele lansării afacerii pe Amazon:  începând 

cu înregistrarea contului și analiza  pieței până 

la promovarea produsului pe  platformă și 

vânzarea propriu-zisă.

Cursul SalesZone include:

- conținut video

- aplicații și instrumente

- exemple practice

- o multitudine de sfaturi și recomandări
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PRODUCĂTORI ȘI BRANDURI

SalesZone a colaborat cu zeci de companii care și-au lansat și extins  

afacerile pe platforma Amazon.

Echipa SalesZone are o abordare individuală pentru fiecare, elaborând  

strategii clare și eficiente de lucru, pentru a obține rezultate optime.

Obiectivul SalesZone este să ajute cât mai multe branduri autohtone  să-

și comercializeze produsele la nivel internațional.

EXEMPLE DE

SUCCES

MOLDABELA

covoare din lână

au cucerit britanicii,  

francezii și spanioli  

prin calitate

și designul original

AIMO SPORT

îmbrăcămintesport

au impresionat  

americanii datorită  

calității, confortului  

și designului unic

ZIMMER

electrocasnice

brand de electrocasnice  

creat de moldoveni,  care 

s-a lansat recent pe 

Amazon-ul german
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MOLDABELA - COVOARE DE LÂNĂ AIMO SPORT - ÎMBRĂCĂMINTE SPORT
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ZIMMER - ELECTROCASNICE

Dacă vrei să-ți lansezi și să-ți dezvolți propriul brand  de 

succes pe cea mai mare platformă de e-commerce  din 

lume, SalesZone te ajută să pui bazele

și să dai startul afacerii!
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CONTACTEAZĂ-NE


