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Amazoni platvormi näide



MIS KOGEMUST MUL ON SULLE PAKKUDA
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• PRAKTIK: amazonimüüja

• Kindlasti mitte „hõbelusikas suus“ 
sündinud seisus

• Alustasin Aasias 2017, nüüd on meil juba 
mõnus meeskond 

• Oleme „7-figure sellerid“

• Iseloomult Hunt Kriimsilm

• 4 kuud intensiivset õppimisperioodi

• Alustasin 3 tootega, alles jäi 1

• Psühholoogilised väljakutsed
• Palju ooteaega
• Palju probleemide lahendamist

• Peamine viga: suure portfoolio
lanseerimine

• Peamised tugevused: vastupidavus
Egle Raadik-Gonchev



KUIDAS ALUSTADA PALGATÖÖ KÕRVALT?
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• Oled veendunud et tahad olla ettevõtja – st probleemide 
lahendaja

• Kasutad õppimiseks iga vaba hetke

• Kui lapsed arvutisse ei lase, siis kirjutad märkmikusse

• Ühes kõrvas on kogu aeg kõrvaklapp podcastiga
• Jätkad põhitööd vähemalt aasta

• Kui võimalik, oled töötukassas arvel, kui põhitöölt ära tuled

• Ohverdad 3-6 kuud suuremat sorti sotsiaalse elu ja hobid

• Ja sa teed seda, sest …………….. põnev on!



MIKS E-KAUBANDUSE FIRMA?

E-kaubandus 4x 
väiksem, aga

kasvab 5x 
kiiremini
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MIKS KESKENDUDA AMAZONILE?
Igakuine liiklus üle maailma
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6 miljardit klikki kuus
Käivekasv 20-30% aastas

2,3 miljardit



AMAZON VS OMA POOD (nt Shopify)
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Oma internetipood

• Keegi ei satu niisama, pead 
nende liiklust ostma

• Conversion 1-2%

• Tegeled ladustamise ja tarnega
• 24/7 valmisolek 

klienditeeninduseks

Egle Raadik-Gonchev

Amazon

§ 300 mln klienti

§ „Tasuta“ ostjate kohaletoomine

§ Conversion kuni 40%

§ Ladustamine ja tarne Amazoni poolt

§ Esmane klienditeenindus Amazoni 
poolt Ostjate 20% kasv aastas + PRIME

§ Listing ei kuulu sulle

§ „Palgapäev“ 2 x kuus

§ Kliendi rahulolu on kinnisidee, 
90% klientide esmavalik

§ Võime müüa nishitooteid

§ Eraldi B2B toodete müügiprogramm

§ Võisltemine Amazoni endaga



SINU KAUP ON KUSKIL SIIN
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MIKS SEE ON HEA ALA?

•Väga head marginalid ja ROI
•Varem või hiljem lood kiiresti 
kasvava ettevõtte
•Aastase miljonikäibe saavutamine 
1.5-2.5 aasta jooksul
•Saad ise valida, mis segmendis 
töötad – seda saab paari aasta pärast 
vahetada, kui tüdined
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MIKS SEE ON HEA ALA?

•Oled tootearendaja – turundaja, mitte 
edasimüüja
•Soovi korral oled asukohavaba
• Isegi kui oled Eestis, siis veebruar 

mõnusalt vaba, et nautida sooja Aasiat 
või Hispaaniat
•Hästi põnev tööprotsess, oled kogu aeg 

uusi asju õppimas
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Amazon ei ole 
kiirelt rikastumise 

skeem. See on 
ettevõtlus maailma 
suurimas e-kanalis

…mis eeldab sinult õppimist



TÖÖTSÜKKEL

Tooteidee

Tootja

LogistikaLanseerimine

Laienemine

Tõehetk 30p 

pärast

lanseerimist!

Algus

Tootmine
15-40 
päeva

Idee
leidmine ja 
näidised
ca 30 päeva

Lennukiga kuni
2 ndl, laevaga
30-40 päeva

Toll, inbound 
1-2 ndl



LIHTSAIM TOODE ALUSTAMISEKS
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• Lihtne
• 100-400 grammi
• Väike (mahub kahte peopesasse)
• Hind 15-49 USD
• Kõrge nõudlus
• Väike konkurents
• (tootjat ei ole nii kerge leida)
Lihtsamad kategooriad: Sports and Outdoors, Home & 
Kitchen, Patio, Lawn & Garden, Pet Supplies



KUIDAS DUBLEERIDA 2500$?
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• Müügihind: $15
• Landed cost: $2.5
• Esimene kogus: 1000 tk
• Kasum/tk kohta: $5
• Kogukasum: $5000

Pean müüma 33 tk/päevas

• Müügihind: $99
• Landed cost: $25
• Esimene kogus: 100 tk
• Kasum/tk kohta: $50
• Kogukasum: $5000

Pean müüma 3.3 tk/päevas

Soov teenida 5000 USD kasumit kuus. Kaks 
näidisvarianti:



OLE ETTEVAATLIK SISSEOSTUHINNAGA
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Vahe 
vaid 2.38!



ETTEVÕTE?

• Sellega on aega! Harjutamise 
perioodil (2-4 kuud) võid olla ka 
„individuaal accoundi peal“ – see 
on kuutasuta

• Hiljem: VAT kohuslast ettevõtet 
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AEG JA RAHA

• AEG
• Põhitöö kõrvalt esimesed 2-4 kuud väga OK!
• Esimest toodet turule tulles samuti
• Kui hakkad lansseerima ja uusi tooteid turule tooma 

siis reaalsus on TÄISTÖÖAEG
• RAHA
• Õppimise ajal: annan tööriistad mis kulu kaasa ei too
• Esimese toote lansseerimiseks 2000-5000 USD
• Lansseerida võiks õppimiseks 3-4 toodet 
• Heal juhul rahastab uute toodete lansseerimisi 

eelmine edukas lansseering. 
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TASUTA TÖÖRIISTAD

• Helium10.com veebiäpp – tasuta konto
• Helium10 Chrome extension
• Amazon Suggestion Expander Chrome extension

Egle Raadik-Gonchev 17



TOOTE VALIMISE BASIC KRITEERIUMID: 
LEIA SISENEMISPUNKT
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• KÄIVE: soovitan alustada 4000-7000 käibest, aga perspektiiv vähemasti 20 000 USD

• REVIEWS: esilehel vähemalt 7 toodet, millest 5-l tootel kuni 50 reviewd.

• SALES VELOCITY: Mitu tk kuus müüakse? Oluline eelkõige selleks, et saaksin 
hinnata, kas jaksan lansseerida (1-3 kuu kogust on vaja rahastada, sõltuvalt 
lanseerimisstrateegiast)

• TURU SÜGAVUS: et vähemalt 5 müüjat teeb mulle atraktiivset käibevahemikku. 
Käive ei tohi koonduda väheste kätte.

• MÜÜJA: FBA, FBM, Amazon – vaata, mida hea käibega konkurent sotsiaalmeedias 
teeb ja kuidas Googles välja tuleb? Kas suudad konkureerida?

• BRÄNDID: kas olen silmitsi suurte tegijatega, kellel põhjatud turunduseelarved?

• KUIDAS ERISTUN? Parem listing, pakend, uudne bundle, eristuv toode? 
KÕIGE TÄHTSAM!



KUST MA TEHASE LEIAN?
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ALIBABA

GLOBAL SOURCES

THOMASNET  - USA supplierid

INDIAMART  - eelkõige tekstiil

SOURCING AGENTUURID, nt Asianvest.com

Messid - vt nt 10Times



KASV TOIMUB
mugavustsoonist väljaspool



TEEN NÕMEDAID ASJU

Tee ennast vaimselt 
tugevamaks! Siis ei tundu 
välised väljakutsed nii 
rasked.

• Jooksen hommikuti 6 paiku 3-4 km
• Teen akrobaatikat, kuigi mul ei ole 

akrobaadi keha. Värisen iga kord kui 
trenni lähen, sest teeme seal väga 
hirmsaid asju :D. Ja just see ongi 
vajalik. 

• Jama ei ole probleem, vaid võimalus!



PRÜGI EI SÖÖ

Söön väga teadlikult:

• 80% toidupoe kraamist on 
prügi
• Asi pole halvas toidus, vaid 

selles, et sa ei saa piisavalt 
palju head kraami sisse 
tangitud
• Väldin 100% jahu, suhkrut, 

värvi- ja lõhnaaineid, teravilju 
ja piimatooteid.
• Libastumine on normaalne, 

põhimõte on tähtis.



OTSIN TEADLIKULT 
EBAMUGAVUST

Kasv toimub ainult 
mugavustsoonist 
väljaspool!

• Teen paljajalu 
hommikul murul 
väikese tiiru –
grounding ja külma 
kannatamine.

• Värisen mõnikord 
laval

• Pareto printsiip 
tööpäevade 
struktureerimisel



EI JÄTA ENNAST ÜKSI

Otsi endale 
accountability
võimalus 
(loo ise 
mastermind, 
otsi coach).

Mul näpud 
sahtli vahel iga 
10 päeva 
tagant (Tony 
Robbins
coaching)



ÕPIN KOGU AEG



AITÄH!

Kui vajad abi: egle@eturunduspartner.ee

Ome teadmised olen sisse lugenud AMAZONI 
KOOLi – online kursus omas tempos 
alustamiseks – leiad selle Facebookist

Edasiste kohtumisteni!

http://eturunduspartner.ee

