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 أهمية اختيار المنتج الصحيح لبدء مشروعن على امازون

على مولع امازون من اهم للبٌع اختٌار المنتج الذي ستبدأ به مشروعن الخاص 

والتركٌز ألن اخفالن فً هذا  واالهتمامالمراحل التً ٌجب ان تولٌها الكثٌر من الولت 

الى اخفالن فً بالً المراحل  غالبا  الجزء من رحلة البٌع على امازون سٌؤدي 

 المطلوبة لنجاحن وكسب ارباح جٌدة من هذا المشروع .

ة اختٌار المنتج للبٌع فً مولع امازون ٌجب ان نمٌز بٌن لبل البدء فً الحدٌث عن كٌفٌ

 مصطلحٌن مهمٌن فً عرف التجارة االلكترونٌة على هذا المولع 

   retail arbitrageريتيل اربتراج 

منخفضة  بأسعار (ل وول مارت وتارغتمث)الكبٌرة متاجر احد الهو شراء منتجات من 

 ومحاولة بٌعها فً مولع امازون )او أي موالع اخري مثل اٌباي( 

  Private labelبرايفت ليبل

هو شراء منتجات لٌس علٌها عالمة تجارٌة من الصٌن او أي دولة اخري رخٌصة 

وبٌعها فً امازون )او أي موالع اخري مثال اٌباي ( بعد اضافة عالمتن التجارٌة )اذا 

 مناسب .ال ربحالرغبت( واضافة هامش 

حدٌثنا فً التحدث عن اختٌار المنتج للنوع الثانً من انواع البٌع  الممالة سنركزفً هذا 

التً ٌمكن  Private Label على مولع امازون وهو بٌع منتجات البراٌفت لٌبل

 استٌرادها من دول رخٌصة مثل الصٌن أو الهند .

 رأس المال المطلوب 

دوالر  8000 – 2000ٌمكننا المول انه ٌمكنن البدء فً هذا العمل برأس مال حوالً 

وكلما زاد رأس المال كلما كانت خٌاراتن اكثر بالنسبة للمنتجات التً ستعمل علٌها ، 

 علما بأن زٌادة رأس المال ال تعنً بالضرورة النجاح .

 هل ٌمكننً البدء برأس مال ألل ؟

دوالر، اذا كان رأس مالن  2000كون لدٌن مبلغ اكبر من نعم ، ولكن ٌفضل ان ٌ

او  Dropshipping صغٌرا  أو ال تحب المخاطرة ننصحن بطرٌمة الدروب شبنك

 . الرٌتٌل اربتراج
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 وضع األهداف 

اف سمف زمنً لهذه األهد حددلم بوضع اهداف لمشروعن التجاري على امازون و 

 حتى ٌكون العمل منظما ومثمرا .

 مثال 

 شهور األولى : 1-3

 وبدء البٌع امازون  مخازون شحن المنتجات الى

 تمٌٌم اٌجابً للمنتج  25الحصول على 

 البدء فً الحصول على األرباح 

 شهور  3-6

  .عدة طلبٌات من الموردب ان اكون لد لمت

 ان ٌكون منتجً فً الصفحة األولً للكلمة المفتاحٌة التً استهدفها .

 .)هدف مؤلت(عوائد من البٌع  الردو 2000الوصول الى 

 شهر  6-24

 اضافة منتجات اخري الى العالمة التجارٌة الخاصة بً 

 جعل هذه المنتجات مربحة .

 دوالر. 3000الحصول على ارباح 

 دوالر . 100000بٌع المشروع بمبلغ 

ا هذه األهداف حمٌمة تعتبر اهداف عامة و مؤلتة ألننا ال ندري الى أي مدى لد ٌكون هذ

المشروع مربحا ، فمد ٌكون األمر غٌر ناجح ألي سبب من األسباب غٌر المتولعة )ال 

 سمح هللا ( ولد ٌكون مربحا وناجحا للغاٌة وهذا ما نرجوه ونسعى الٌه.

 بيع المشروع طالما هو مربح ؟ن لماذا
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اخر و عمل نفس الشًء  امازون نشاء حسابربما تجد مشروعا أفضل و ٌمكنن إألنن 

من الصفر وبٌعه اٌضا اذا عرض علٌن مبلغا جٌدا من المال ، الفرص ال نهائٌة فً 

 مثل هذه األعمال .

 لماذا احب نموذج العمل هذا :

فكرة المٌام باستٌراد المنتجات من الصٌن واضافة عالمتن التجارٌة علٌها وبٌعه على 

 السبب .امازون ٌعتبر نموذج عمل عظٌم وسأخبرن ب

ألنه لابل للتوسع وهذا ٌعنً اننً اذا وجدت بعض بوادر النجاح ألحد المنتجات  :اولا 

على مستوى صغٌر فبكل بساطة ٌمكننً التوسع على مدى اكبر كمثال اذا افترضنا 

دوالرات على اعالنات امازون  10اننً لدي هامش ربح جٌد من منتجً هذا بعد انفاق 

دوالر ٌومٌا على  50التوسع وزٌادة مٌزانٌة اإلعالن الى  و فٌس بون  عندها ٌمكننً

من ارباحً الٌومٌة من هذا  بالتأكٌدامل ان احصل على نفس هامش الربح مما سٌزٌد 

المنتج . هذه فمط زاوٌة واحدة للنظر الى امكانٌة التوسع ولكن هنالن العدٌد من الخطط 

 هذا المشروع . التسوٌمٌة التً ٌمكن استخدامها لزٌادة ارباحن من

بهذا المنتج وعندها ٌكون لدي اكثر  ذات عاللةمنتجات  بإضافةٌمكننً اٌضا التوسع 

 من خط انتاج .

، مشارٌع امازون اف بً اٌه انا احب بناء االعمال واألصول التً ٌمكن بٌعها  :ثانيا

به ٌمكن بٌها بثالث اضعاف ارباحها السنوٌة وهو افضل بكثٌر من المبلغ الذي تباع 

وهذا ٌعنً انن اذا استطعت  موالع ومدونات المعلوماتٌة المائمة على المحتوى الرلمً .

دوالر شهرٌا ، وهو امر لٌس بالصعب  3000انشاء مشروع على امازون بأرباح 

دوالر وهو مبلغ  100000من  بأكثرولابل للتحمٌك فعندها ٌمكنن بٌع هذا المشروع 

 ن.رائع للغاٌة لشخص شاب فً مثل عمر

سبب اخر انا احب نموذج العمل هذا ألنه ٌمكنن من بناء عالمتن التجارٌة و السٌطرة 

على سوق معٌنة )نٌتش( و منه ٌمكنن التوسع وعمل متجرن الخاص خارج امازون 

 باستخدام منصات اخرى مثل شوبٌفاي او ووكومٌرس.

ً ، فإذا السبب األخٌر لماذا نحب نموذج العمل هذا بسبب انه مربح بشكل جنون

الف دوالر شهرٌا كأرباح صافٌة.  10استطعت تنفٌذه بشكل جٌد فستصل الى تحمٌك 

بٌنما تظل المنافسة و حواجز اللحاق بهذه الفرصة هذا مبلغ كبٌر للغاٌة ، نحن نحاول 

 الدخول منخفضة باإلضافة الى ان األثنان سٌزدادان بمرور الولت.
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 امازون اختيار المنتج هو اهم عامل لنجاحن في 

لمد سمعت هذا من جمٌع المدربٌن والبائعٌن الذٌن ٌبٌعون على امازون ، وٌمكننً ان 

 افهم لماذا ، ألن منتجن ٌحدد كل شًء عن مشروعن وهو لرار مهم ٌجب اتخاذه.

باختٌار منتج سًء )ال ٌلبً فمط فكر فً األمر بهذه الطرٌمة ، دعنا نفترض انن لمت 

بشكل رائع ، بمعنى  مل كل شًءالمنتج المربح(  ثم لمت بعتطلبات التً ٌحتاجها الم

اختٌار المورد و السعر  مثال ،ًمثال صحٌح و بشكل الخطوات األخرىأنن لمت بجمٌع 

كل هذا تم بشكل صحٌح  الخ..الجٌد و المنتج ذو الجودة العالٌة و صفحة البٌع والصور

 . إال انن اخفمت فً اختٌار المنتج الصحٌح

 ؟يحدث خمن ماذا س

 . الولت اٌضاو انن ستفشل و ستخسر الكثٌر من المال من المحتمل، نعم 

ٌجب علٌن ان تمضً الكثٌر من الولت فً عملٌة البحث عن المنتج لهذا السبب 

الصحٌح الذي سٌعطٌن افضل الفرص للنجاح. أنا أمل ان هذا الدلٌل سٌساعدن اثناء 

ستبدأ به مشروعن على أمازون او ربما هذه العملٌة فً ان تجد المنتج المربح الذي 

 مواصلة مشروع كنت اصال لد بدأته .

 متطلبات المنتج المناسب بشكل مختصر 

  دوالر . 50 – 10سعر البٌع فً امازون بٌن 

  وحدة  3000حجم المبٌعات للبائعٌن العشرة األوائل فً الصفحة األولً ٌصل

 مباعة شهرٌا .

  ( رطل 3خفٌف )ٌفضل ان ٌكون الل من 

 ون لدٌها ترتٌب فً الصفحة األولً ٌك نفس المنتجاتbest seller rank  الل

 فً الفئة الرئٌسٌة . 5000من 

 . ًال وجود لعالمات تجارٌة كبٌرة مهٌمنة فً الصفحة األول 

  من األجزاء  على الكثٌرمنتج بسٌط وغٌر لابل للكسر بسهولة وال ٌحتوي

 المتحركة .

 3-4  منتجات لدٌها  7تمٌٌم فً الصفحة األولً . او  50منتجات لدٌها الل من

 لصفحة األولً .فً ا مٌتمٌ 75الل من 

 . سعر الشراء من على بابا او من المصنع ٌكون ثلث سعر البٌع فً امازون 
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  هنالن فرصة لتطوٌر وتحسٌن صفحة البٌع بحٌث تكون افضل من صفحات

 المنافسٌن .

 . ًمنتج ٌمكن بٌعه طوال السنة وغٌر موسم 

  صغٌر الحجم . 

 . التفسٌر لكل منهامع سنموم بتفصٌل كل من المتطلبات اعاله 

ستعرف أي منها مهم بالنسبة لن بٌنما بعضها لد ال ٌكون بنفس للتفسٌر وبعد لراءتن 

 اهمٌة المتطلبات األخرى.

 .دولر  51 – 11متوسط سعر البيع بين  -1

سعر بٌع منتجن مهم للغاٌة وٌجب ان تعرفه لبل ان تبدأ فً طلب المنتجات من المورد 

ن الناس تموم بعملٌات أل وذلندوالر ٌعتبر المدى المثالً للتسعٌر  50 – 10، ما بٌن 

 للمنتجات التً تباع بهذا المدى السعري . مندفعةشراء 

لبل شراء منتجات بهذا  التفكٌرتجري الكثٌر من البحث ومعظم الناس لن تحتاج الى ان 

ٌجعلهم ٌخاطرون بدفع هذا المبلغ الصغٌر  الى حدالسعر و هو سعر منخفض 

 وخسارته فً حال كان المنتج سٌئا .

لتوضٌح هذا النمطة بشكل افضل دعنا نفكر فً كمٌة البحث التً تجرٌها لبل شراء 

رات مندفعة لبل شراء مثل شًء كبٌر مثل تلفاز او جوال ؟ الناس ال ترٌد ان تموم بمرا

هذه األشٌاء ألنها تكلف الكثٌر من المال ولهذا السبب نحن نحتاج الى أن ٌكون متوسط 

 دوالر امرٌكً . 50 – 10سعر المنتج الذي سنبدأ به بٌن 

ان الكثٌر من  هوسبب آخر لكوننا نرٌد المنتج ان ٌكون فً هذا المدى السعري 

 IPhone، مثال جراب اٌفون  ة التكالٌف عند الشحنخفضالمنتجات بهذا السعر تكون من

case   او وسادة ماوسmouse pad  ٌعتبر )منتج بسٌط ومنخفض السعر( ممارنة بـ

 جهاز مذٌاع ) معمد و الكثٌر من االجزاء المتحركة التً ٌمكن ان تنكسر (.

أن المنتجات بهذا السعر تكون للٌلة التكلفة فً االستٌراد من الصٌن  سبب األخٌر هوال

عشرات او شخص ال ٌملن  مما ٌساعدن كشخص مبتدئو تكلف الل اٌضا فً الشحن 

 .ف الدوالرات إلنشاء هذا المشروع اآلال
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 خفيف .  منتج -2

رطل  5-4 المنتج المثالً هو منتج خفٌف وٌمكننا المول ان أي منتج ٌتراوح وزنه بً

وكان لدٌن رأس مال  ٌعتبر منتج ثمٌل للغاٌة إال اذا كنت تنوي بٌع منتجن بسعر مرتفع

 .كبٌر

حٌنما نتحدث عن وزن المنتج فنحن نمصد وزن الشحن لوحدة واحدة وهذا ٌتضمن 

 المنتج نفسه و التغلٌف وصندوق الشحن .

مة مباشرة من ان تعرف وزن المنتج بالضبط ما لم تطلب هذه المعلو الصعبمن 

المورد. لذا اسرع طرٌمة لمعرفة الوزن التمرٌبً لمنتجن الذي تنوي بٌعه هو ان تبحث 

عن منتجات شبٌهة على مولع امازون ذات وزن شبٌه بمنتجن و تمرأ الوزن المدون 

كما فً الصورة  product detailsفل الصفحة ( تحت كلمة على صفحة البٌع )اس

 ادناه 

 

وزن المنتج امر مهم للغاٌة ألنه ٌؤثر فً تكلفة شحن المنتج من المورد الى امازون 

فكلما كان المنتج اخف كانت تكلفة الشحن ألل . وهنالن اٌضا رسوم اضافة تضعها 

 . oversized itemامازون اذا كان منتجن ثمٌل الوزن او كبٌر الحجم 

الل من  Best seller Rankترتيب  لديها في امازون منتجنالتي تشبه المنتجات  -3

 في الفئة الرئيسية : 5111

التً تباع على امازون لمنتج معٌن من الصعب للغاٌة ان تعرف بالضبط كمٌة المبٌعات 

فً الشهر ولكن الشًء الجٌد هو ان امازون تعطٌنا ما ٌسمً بترتٌب افضل البائعٌن 

ة موجودة على امازون وهو عبارة عن رلم معٌن ٌعطً لكل سلع BSRاختصار له 

فً فئة معٌنة من الفئات افضل من المنتج الذي لدٌه ترتٌب  1فالمنتج الذي لدٌه ترتٌب 
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ٌبٌع كمٌة اكبر  5000والمنتج الذي لدٌه ترتٌب  ، من نفس الفئة فً كمٌة المبٌعات 2

 وهكذا .  7000من المنتج الذي لدٌه ترتٌب 

تمرٌبٌة عن كمٌة المنتجات التً تباع من ( ٌعطٌن فكرة BSRترتٌب افضل البائعٌن )

 .مما ٌعطٌنا فكرة جٌدة عن حجم الطلب على هذا المنتج  منتج معٌن على امازون

فً الٌوم، لهذا من المهم ان  لطعتٌنفنحن ال نرٌد ان نختار منتج فمط تباع منه لطعة او 

اهمٌة  نسعً خلف المنتجات التً لدٌها حجم طلب مناسب فً السوق ومن هنا تأتً

 . BSRترتٌب افضل البائعٌن 

هنالن العدٌد من الطرق التً ٌمكن باستخدامها تحدٌد ما اذا كان هنالن طلب على 

 المنتج الذي سنختاره ام ال منها هذه الطرٌمة .

ٌجب ان نسعى خلفه فً تحدٌد المنتج   BSRالل المتباٌنة حول  اآلراءهنالن الكثٌر من 

 2000والبعض ٌمول الل من  10000ان ٌكون الل من الجٌد البعض ٌمول انه ٌجب 

 وهذا ما نمترحه نحن فً هذا الدلٌل . 5000واخرون ٌمولون ٌجب ان ٌكون الل من 

منتجات للكلمة المفتاحٌة الرئٌسٌة لدٌها  3-2الوضع المثالً هو ان ٌكون هنالن من 

ن المنتجات فً فً الفئة الرئٌسٌة . كلما كان هنالن الكثٌر م 5000ترتٌب الل من 

ٌكون افضل مما ٌدلل على وجود حجم  5000الصفحة األولً لدٌها ترتٌب الل من 

طلب مناسب على هذا المنتج وٌشجع باالستمرار فً عملٌة دراسة المنتج هذا بشكل 

 اوسع .

 الفرعية الفئة الرئيسية والفئة 

بٌنما الفئة  Home improvementاو  Pet suppliesالفئة الرئٌسٌة ستكون مثل 

ونحن  Table sawsاو  Dog collarsالفرعٌة لد تكون فئة داخل الفئة الرئٌسٌة مثل 

 هنا مهتمون اكثر بالفئة الرئٌسة كما فً الصورة التالٌة 

ودخلنا  فً مربع البحث على امازونDog Collars اذا لمنا بكتابة الكلمة المفتاحٌة 

 لصورة ادناه تجد شٌئا شبٌها باعلى أي من النتائج فس
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المفتاحية  الكلمة. ل وجود لعالمات تجارية كبيرة او مشهورة عند البحث عن 4

 لمنتجنالرئيسية 

عندما تموم بكتابة الكلمة المفتاحٌة للمنتج المرشح فً مربح البحث ال نرٌد ان نري 

ي عالمة تجارٌة كبٌرة ألن المنافسة ستكون صعبة مع مثل هذه الشركات ، نرٌد ان نر

منتجات لٌس لها عالمات تجارٌة مشهورة او لها عالمة تجارٌة ضعٌفة مما ٌسهل علٌنا 

المنافسة معها والحصول على حصة من السوق، ولكن اذا وجدت عند اجراء عملٌة 

البحث ظهور منتج اخر ال ٌشبه منتجن المرشح وكان الحد العالمات التجارٌة الشهٌرة 

 فال تملك .

 صورة 

 . منتج بسيط وغير سهل الكسر 5

هذا االمر مهم للغاٌة نرٌد ان نموم ببٌع منتجات بسٌطة ال تسبب لنا أي للك او خوف 

 من ان تصل وهً مكسورة الى المشتري. 

ممارنة المنتجات  تكون عادة رخٌصة هً انها المنتجات بسٌطة الصنعمن اٌجابٌات 

 توفٌرها لن .طٌع تستو ستجد الكثٌر من المصانع التً  المعمدة

دٌها وظٌفة واحدة محددة ، افضل االمثل بسٌطة وعامة ل نرٌد ان نبحث عن منتجات

 . Yoga mat الٌوجااو سجادة   Mouse Padعلى ذلن وسادة الفأرة 

 .صفات المنتج البسيط 

 متٌن ومعمر )ٌدوم لعمر طوٌل( .

 .سهل الصنع فً الصٌن )او أي دولة رخٌصة(

  .الكترونٌة جزاءال وجود ألي ا
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 حركة.جزاء متال وجود ألي ا

 .  instruction manualٌمكن استخدامه بدون دلٌل ارشادي 

 .صنع ألداء مهمة واحدة 

 عام .

 تمييم في الصفحة األولي  51. وجود لمنتجات لديها الل من 6

 تعتبر التمٌٌمات من الطرق التً نستخدمها لمٌاس المنافسة لمنتج معٌن فً امازون .

تعتبر منتجات سهلة المنافسة لهذا من الجٌد ان  50المنتجات التً لدٌها تمٌٌم الل من 

تمٌٌم فً الصفحة األولً ) بعض المدربٌن  50منتجات لدٌها الل من  3-2ٌكون هنان 

فً العشرة البائعٌن األوائل فً  50منتجات لدٌها تمٌٌمات الل من  4ٌفضل وجود 

 لمتن المفتاحٌة فً امازون ( .الصفحة األولً عند البحث عن ك

 تمٌٌم . 75بعض المدربٌن ٌرفع سمف التمٌٌمات الى الل من 

كلما كانت المنتجات التً تظهر امامن فً نتٌجة البحث لدٌها تمٌٌمات الل زادت 

فرصتن فً الوصول الى الصفحة األولً فً امازون بسهولة وهذا ما ٌضمن لن الكثٌر 

ي الى المشترٌن ال ٌموم بالضغط على الرابط الذي ٌؤدمن المبٌعات ألن الكثٌر من 

 . الصفحة الثانٌة من نتائج البحث

اذا وجدت ان معظم البائعٌن فً الصفحة األولً من نتائج البحث لدٌهم مئات او االف 

منن الكثٌر من الجهد  ٌأخذالتمٌٌمات فهذا ٌدل على ان هذا السوق شدٌد المنافسة وربما 

 هؤالء البائعٌن.حتً تستطٌع هزٌمة 

 هنالن طرق اخرى لمٌاس المنافسة ولكن هذه هً الطرٌمة األسرع واألسهل.

المنتج ربع تكلفة بٌع المنتج فً امازون )انا افضل ان تكون التكلفة ثلث  شراء. تكلفة 7

 تكلفة البٌع على األلل ( .

الكثٌر من  وتعتبر هذه الطرٌمة األسرع لضمان هامش ربح جٌد للمنتج المرشح ، هنالن

الخطوات التً ٌجب علٌها اجراءها لبل معرفة هامش الربح الحمٌمً لبل ان تموم بعمل 

 )سنتحدث عنه الحما  (. فعلٌة من المورد لمنتجن طلبٌة

ما اذا كان بإمكاننا شراء المنتج من اجل تبسٌط األمر فإننا سنموم بالتأكد بشكل سرٌع 

 ث سرٌع على مولع على بابا.جراء بحبربع او ثلث سعر البٌع وذلن بإ
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لمحة عن تكلفة شراء  إلعطائنكافٌة  تعتبر األسعار على مولع علً بابا تمرٌبٌة ولكنها

 المنتج.

العوامل التالية ليست أساسية للنجاح على امازون ولكنها تظل مهمة في مساعدتنا في 

 الحصول على منتج ذو ارباح اكثر .

 افضل من المنافسين : . امكانية تحسين صفحات البيع بشكل8

  Product Listingsصفحة البٌع على امازون او ما ٌسمً بـ 

هرون فً للبائعٌن الذٌن ٌظ ن هنالن العدٌد من صفحات البٌعما نعنٌه بهذا هو انه تكو

الصفحة األولً تكون ذات جودة منخفضة او )غٌر محسنة( ، وبعض األشٌاء التً تدل 

 على ان صفحة البٌع غٌر محسنة هو التالً 

 عدم وجود صورة للمنتج او وجود صورة واحدة فمط  -

 صور المنتج باهتة وذات جودة ضعٌفة  -

 عنوان المنتج لصٌر وال ٌصف المنتج بشكل جٌد  -

 ( تكون ضعٌفة.Bullet Pointsللمنتج او ما ٌسمً بـ ) الوصف المختصر -

 وصف المنتج لصٌر . -

 المعلومات المهمة عن المنتج غٌر مذكورة فً صفحة البٌع . -

عدد من صفحات لم بالبحث عن الكلمة المفتاحٌة للمنتج المرشح على امازون ، ظهور 

بشكل عام ان  عالمة جٌدة وٌعنً غٌر محسنة بشكل جٌدالبٌع على الصفحة األولً 

المنافسة ضعٌفة و سٌكون من السهل علٌنا ان نصل الى الصفحة األولً بملٌل من 

 الجهد .

عملية  111111. الكلمات المفتاحية الثالث الولي المرتبطة بالمنتج لديها اكثر من 9

  merchantwords.comبحث على مولع ميرشانت وردز 

ث مثال فً الكلمات المفتاحٌة الثالعملٌة بحث على المنتج مت 100000وجود عدد 

 مئننا اكثر على وجود طلب على المنتج.االولً فً مولع مٌرشانت وردز ٌط
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 ( Bonusعوامل ليست ضرورية ولكن تعتبر امرا جيدا )

 منتج يباع طوال العام )غير موسمي( . 11

بالمنتجات  لٌس امرا أساسٌا ولكننً افضل ان ابٌع منتج ٌمكن بٌعه طوال العام ممارنة

الموسمٌة المرتبطة بولت معٌن من العام ، سنموم الحما بتوضٌح كٌف تعرف ما اذا 

 كان المنتج موسمٌا  ام ال .

المنتجات التً  بعض الناس ٌكسبون الكثٌر من األموال ببٌع المنتجات الموسمٌة مثال

 – كرٌسمسالاعٌاد  –رأس السنة  تباع فً الصٌف او فً الشتاء او اٌام العطالت مثل

طالما انت تدرن ان مشكلة فً بٌع المنتجات الموسمٌة الهالوٌن الخ ، لٌس هنالن أي 

هذه المنتجات ستباع فمط فً هذه الفترة من العام لذا علٌن ان تضع فً اعتبارن مختلف 

 الحسابات وان تكون جاهزا ومتولعا لهذا األمر .

  EBay على مولع. منتجات شبيه يتم بيعها 12

 .ر ومناسب لكسب الكثٌر من االرباحمئن اكثر الى ان حجم السوق كبٌحتً تطوذلن 

ادخل على مولع اٌباي ولم بعملٌة بحث بسٌطة لتجد ان هنالن منتجات شبٌهة بمنتجن 

 المرشح تباع على هذا المولع.

 . المدرة على التوسع بمنتجات ذات صلة 13

جن. هذا ٌعنً اننا نحتاج الدخول وهذا مهم اذا كنت تنوي خلك عالمة تجارٌة حول منت

وسنموم ببٌع العدٌد من المنتجات المرتبطة بالمنتج المرشح  بإضافةسمح لنا ٌفً نٌتش 

 هذه المنتجات تحت عالمة تجارٌة واحدة.
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 . صناعة منتج افضل واجود من المنتجات المشابهة لمنتجن في السوق14

الحما فً هذا الدلٌل من المنافسٌن سنموم بتفصل هذا االمر عن كٌف تصنع منتجا اجود 

ازون هنا مكانن ان تموم بصناعة منتج اجود من المنتجات المنافسة فً امفإذا كان بإ

 هذه المنتجات. ستحصل على مٌزة كبٌرة على

ابحث عن نماط الضعف فً المنتجات المنافسة و لم بتطوٌر المنتج وتخطً نماط 

 عٌون الناس مما ٌسهل من عملٌة بٌعه.الضعف هذه ، هذا سٌجعل منتجن افضل فً 

 . منتج يشجع عمليات الشراء المتكررة .15

الفٌتامٌنات حٌث انها تنفد بعد فترة من الزمن وعندها ستحصل على المزٌد من  مثال  

 عملٌات الشراء من الزبائن مرارا وتكرارا.

  . لديه العديد من الكلمات المفتاحية16

كلمات( فهذا سٌعطً فرصة  4-3مفتاحٌة لنفس المنتج )اذا كان هنالن اكثر من كلمة 

إلحدى هذا  فً نتائج البحث افضل فً انن ستحصل على ترتٌب واحد على االلل

 الكلمات المفتاحٌة بدال من ان ٌتنافس كل البائعٌن على كلمة مفتاحٌة واحدة فمط.

 على المنتج. كذلن وجود العدٌد من الكلمات المفتاحٌة ٌدل عادة على وجود طلب كبٌر

 كٌف تحصل على افكار لمنتجات لبدء مشروعن على امازون 

 العصف الذهني 

بالذات اذا لم تكن لدٌن فكرة عن من اٌن  لد ٌبدو لن األمر صعبا من الوهلة األولً و

تبدأ ، سألوم بالتحدث عن العدٌد من الطرق التً تساعدن فً الحصول على افكار 

 لمنتجن األول على امازون .

 Amazon Best Seller Listsلوائم امازون ألفضل البائعٌن 

تعتبر افضل  Amazon Best Seller Listsان لوائم امازون ألفضل البائعٌن  شخصٌا   اعتمد

طرٌك ٌساعدن فً الحصول على افكار لمنتجات ٌمكنن بٌعها على امازون. فً هذا 

ٌد على امل ان تجد فرصة الموائم ٌمكنن ان ترى ما هً المنتجات التً تباع بشكل ج

  ٌتاح لن بها دخول السوق بمنتجن .

 للدخول على لوائم امازون ألفضل البائعٌن ٌمكنن الدخول على الرابط التالً

Sellers/zgbs-https://www.amazon.com/Best 

https://www.amazon.com/Best-Sellers/zgbs
https://www.amazon.com/Best-Sellers/zgbs
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ادخل على الرابط اعاله وتصفح الفئات والفئات الفرعٌة حتى تجد بعض المنتجات التً 

تلفت نظرن ، لم بوضع لائمة لألفكار المحتملة وتأكد من ان كل فكرة تنطبك علٌها 

 المواصفات التً ذكرناها سابما  

لٌس كل الفئات ستعطٌن افكار جٌدة لمنتجات ، بعض الفئات تهٌمن علٌا عالمات 

 ارٌة كبري وال تتناسب مع البراٌفت لٌبل .تج

 بعض الفئات التً ننصح بتجنبها 

Appliances 

Appstore 

Books 

Clothing 

Electronics 

Gift Cards 

Grocery and Gourmet Food 

Kindle Store 

MP3 Downloads 

Magazines 

Movies and TV 

Music 

Prime Pantry 

Shows 

Software 

Video Games 
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ئات األخرى تعتبر جٌدة للبراٌفت لٌبل ، فمط لم بالدخول على كل فئة من الفئات كل الف

وتعمك فً البحث داخلها حتى تعثر على منتج محتمل ومنها ٌمكنن اجراء كل 

امازون  ن علىالمنتج ٌصلح لبدء مشروع تتأكد ما اذا كان هذااالختبارات الممكنة حتى 

منتج لالختٌار بٌنها  20 – 10لائمة من  او ال ٌصلح ، كرر العملٌة حتى تصل الى

 حسب األفضلٌة .

الكثٌر من الولت ولكن اذا اجتهدت فً عملٌة البحث فستكافأ فً اآلخر  ٌأخذهذا األمر 

 بالعثور على منتج عظٌم .

حتً فً ورلة خارجٌة  اوnote pad ضع كل المنتجات المحتملة فً ملف نوت باد ست

البحث والدراسة للتحمك ما اذا كان كل منتج منها  ٌمكنن الحما من اجراء مزٌد من

 ٌوافك المتطلبات الضرورٌة للمنتج الناجح .

 

: كٌف تستخدم لوائم امازون ألفضل البائعٌن للحصول على  )باللغة االنجلٌزٌة( فٌدٌو

 افكار لمنتجات ناجحة لبدء مشروع امازون 

 

التالً حٌث ٌشرح فٌه جوش لتوضٌح األمر بطرٌمة افضل ٌمكنن مشاهدة الفٌدٌو 

 الخطوات اعاله بالتفصٌل .

https://www.youtube.com/watch?v=ZSfNQFnucJE 

 

 EBayالطرٌمة الثانٌة : استخدام مولع اٌباي 

ترح الحما  ، ولكننا سنموم باستخدام مولع اٌباي للتأكد من وجود طلب على المنتج المم

 اآلن سنموم باستخدامه بنفس الطرٌمة التً استخدمنا بها لوائم امازون ألفضل البائعٌن .

 لم بالدخول على الرابط التالً

categories-http://www.ebay.com/sch/allcategories/all 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZSfNQFnucJE
https://www.youtube.com/watch?v=ZSfNQFnucJE
http://www.ebay.com/sch/allcategories/all-categories
http://www.ebay.com/sch/allcategories/all-categories
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 صفحة كالصورة التالٌة  عد الدخول على الرابط سترىب

  

من هنا ٌمكنن البدء بتصفح كل فئة باحثا بٌن المنتجات ، بنفس الطرٌمة التً استخدمنا 

 بها لوائم امازون ولكن ربما تكون هنالن منتجات مختلفة لم تراها على امازون .

 

 البحث على مولع علي بابا 

المنتجات التً مرة اخرى هذه الطرٌمة نفس الطرٌمتٌن اعاله إال انن سوف تري آالف 

 لم تراها على امازون او اٌباي .

فإنن ستكون  فٌهمن اٌجابٌات البحث باستخدام مولع علً بابا هو انن عندما تجد منتجا 

 متأكدا بشكل فعلى من وجود مورد واحد على األلل لهذا المنتج.

 ولع على بابا توجه الى الرابط التالًللدخول على م

https://www.alibaba.com/Products 

 

 

 

 

 

https://www.alibaba.com/Products
https://www.alibaba.com/Products
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 ستجد الصفحة التالٌة 

 

بعد الدخول على الرابط اعاله ستموم بنفس العملٌة التً شرحناها سابما بتصفح كل فئة 

 و البحث عن منتجات محتملة 

 افضل الفئات التً ٌمكنن بدء البحث بها كالتالً 

Bags, Shoes and Accessories 

Gifts, Sports and Toys 

Health and Beauty 

Home, Lights and Construction 

Machinery, Industrial Parts and Tools 

 

 لٌة وللحصول على افضل األفكار لم بالضغط على الفئات الفرعٌة كما فً الصورة التا
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بعد الضغط على الفئة الفرعٌة سترى مثل الصورة التالٌة ، هذه الصفحة تمثل الصفحة 

 الرئٌسٌة لفئة االلعاب والهواٌات 

 

 

اذا لمت بالنزول اسفل الصفحة ستري الكثٌر من المنتجات ، سألوم بالتأشٌر على 

 األماكن التً ٌمكن ان تجد بها افكار لمنتجات محتملة .

 

 تجات اداءا  خالل هذا االسبوع ، كلها افكار محتملة افضل المن
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واكثر األلعاب شعبٌة فً نٌتش األلعاب )العاب لد تبدو لدٌمة اال انن فهمت حٌث 

 الممصد هو توضٌح الطرٌمة(

 

كل الصور اعاله تم اخذها من صفحة واحدة فمط وٌمكنن ان تموم بنفس العملٌة لكل فئة 

 عظٌما للبحث عن المنتجات .، ٌعتبر على بابا مصدرا 

ٌعتبر مولع على بابا من الطرق غٌر المستخدمة التً ال ٌعٌرها الناس أي اهتمام للبحث 

عن افكار لمنتجات للبٌع على امازون ولكن كما شاهدنا فإن الطرٌمة اكثر من رائعة 

 للحصول على افكار من بٌن االف المنتجات المتوفرة على هذا المولع .
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 Google Keyword Plannerمن لولل  المفتاحٌةكلمات مخطط ال

 

استخدام مخطط الكلمات المفتاحٌة من لولل ٌعتبر من طرٌمة جٌدة للحصول علً بعض 

، هذه الطرٌمة لٌست جٌدة بنفس االفكار فً حال لم توفك باستخدام الطرق السابمة 

 مفٌدة اٌضا  .مستوي الطرق األخرى المذكورة اعاله فً رأًٌ ولكنها تظل طرٌمة 

 اوال ما سنفعله لتطبٌك هذه الطرٌمة هو اننا سنذهب الى لوائم امازون ألفضل البائعٌن 

Sellers/zgbs-https://www.amazon.com/Best 

 التً ترٌد   بعد الوصول الى الصفحة اضغط على الفئة

 

 ،ار الشاشة كما فً الصورة التالٌةترى لائمة بالفئات الفرعٌة على ٌسبعد ذلن سوف 

https://www.amazon.com/Best-Sellers/zgbs
https://www.amazon.com/Best-Sellers/zgbs
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 لم بنسخ هذه المائمة ولصمها فً مخطط الكلمات المفتاحٌة لمولل فً مربع البحث  

 كما فً الصورة 

 

 

ستظهر لن الكثٌر من المعلومات  Get ideasبعد الضغط على الحصول على افكار او 

 ad لمجموعات اإلعالنٌةحة سوف تري الكثٌر من أفكار االصف ألسفل، تصفح نازال 

groups . و الكثٌر من المنتجات المحتملة 
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ٌجلب لن الكثٌر من الكلمات سمما  Keyword ideasكما ٌمكنن الضغط على 

 المفتاحٌة المشابهة التً لد تكون افكار لمنتجات محتملة جٌدة .
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هذه العملٌة لد تأخذ الكثٌر من الولت وسٌكون هنان الكثٌر من الكلمات المفتاحٌة السٌئة 

اذا واصلت عملٌة البحث ستظهر لن الكثٌر من لكن التً ٌجب علٌها استبعادها ، 

المنتجات وعندما تجد افكار لمنتجات محتملة ٌمكنن عندها الدخول على مولع امازون 

 والتأكد منها بشكل اوسع .

 

 فٌدٌو : كٌف تستخدم مخطط الكلمات المفتاحٌة من لولل للحصول على افكار منتجات .

https://youtu.be/9S3ma54KWi8 

 فكر في حياتن اليومية 

من التمارٌن الجٌدة التً ستمكنن من الحصول على افكار لمنتجات رائعة هو ان تفكر 

حٌاتن الٌومٌة ، ما هً األشٌاء التً تحب عملها ؟ هل هنالن أي منتجات مرتبطة فً 

بما تحبه ٌمكنن ان تبٌعها ؟ فمط فكر فً اهتماماتن و ما انت شغوف به فربما ٌمكنن 

 ان تحصل على بعض األفكار لمنتجات رائعة .

 

 كيف تتحمك من وجود طلب على المنتج .

بح كبٌر و منافسة للٌلة ، ولكن ربما ال ٌكون هنالن لد تجد منتجا رائعا لدٌه هامش ر

احد ٌرغب فً هذا المنتج ، لهذا من المهم ان تتحمك ما اذا كان هنالن طلب فعلى على 

 منتجن .

 

 استخدم التفكير البسيط 

طرٌمة سرٌعة لمعرفة ما اذا كان هنالن طلب على المنتج هو ان تفكر وتسأل نفسن 

 ستعرف ما إذا كان هنان طلب على المنتج ام ال .بعض األسئلة وبشكل طبٌعً 

اس ٌندرج تحت نٌتش الهواٌات )الشغف( ؟ هل هذا المنتج ٌستخدمه النهل هذا المنتج 

خٌاطة  –كرة لدم  –دراجات نارٌة  –صٌد  –فً االشٌاء التً هم شغوفٌن بها )سباحة 

إن الناس سترغب فً العاب كمبٌوتر الخ ( ؟  اذا كان األمر كذلن ف –اعمال ٌدوٌة  –

دفع أي مبلغ من المال للحصول على هذا المنتج. الكثٌر من الناس لدٌهم شغف 

وهواٌات معٌنة وهم عادة سٌدفعون المال اذا كان هنالن شًء سٌجعل شغفهم هذا اكثر 

 كفاءة او متعة .

https://youtu.be/9S3ma54KWi8
https://youtu.be/9S3ma54KWi8
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، امر آخر ٌمكنن التفكٌر به هو ما اذا كان الناس ٌحتاجون ام ٌرغبون فً هذا المنتج

 needبالنسبة للهم  (حوجه)فالناس ستدفع أي مبلغ من المال للحصول على منتج ٌعتبر 

( فهذا ٌعتبر مٌزة على المنتجات /الحوجة. لذلن اذا كان منتج ٌندرج تحت فئة )الحاجة

التً ال تعتبر منتجات ضرورٌة او ٌمكن ان تندرج تحت منتجات )الرغبة( الً ٌمكنهم 

 النوع األول .االستغناء عنها بعكس 

  

 شكرا لمراءتن هذا الجزء من خطواتن االولً فً العمل على مولع امازون.

 لتحمٌل الجزء الثانً اضغط على الرابط التالً : 

www.ar.bladina.com/books 

 

  

http://www.ar.bladina.com/books
http://www.ar.bladina.com/books
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 المصادر 

https://www.passionintopaychecks.com/how-to-find-profitable-

products-to-sell-on-amazon/ 

 

 

https://www.passionintopaychecks.com/how-to-find-profitable-products-to-sell-on-amazon/
https://www.passionintopaychecks.com/how-to-find-profitable-products-to-sell-on-amazon/

