Osnove prodaje na platformi Etsy – spoznajmo osnovna Etsyjeva pravila
Poznate Etsy? Etsy je svetovno tržišče za unikatne in kreativne izdelke. Je dom cele vrste
posebnih in edinstvenih predmetov, od ročno izdelanih do vintage izdelkov.
Prodajalcem omogoča, da svoje ideje pretvorijo v uspešen posel, saj jih povezuje z milijoni
kupcev, ki na spletu iščejo kreativne, drugačne in edinstvene izdelke.

Če tudi vi iščete nove prodajne kanale za svoje rokodelske izdelke, razmišljate o trženju preko Etsy ali
pa že morda imate trgovino na tej platformi in bi jo želeli nadgraditi, bo tokratno predavanje ravno
pravšnje za vas!
Vsebina dogodka:
•
•
•
•
•
•
•

Postopek odprtja trgovine
Stroški, povezani s trgovino Etsy
Kako napisati splošne pogoje, opisati izdelovalca in izdelke
Etsy algoritem
Kako napisati naslove in ključne besede
Kako najbolje izkoristiti prostor za fotografiranje
Koristne informacije glede iskanja ključne stranke, marketingu, brandingu

Kdaj: torek, 17. april 2018, ob 17. uri.
Trajanje: predavanje bo trajalo okoli 3 ure.
Kje: Coworking Idrija, Arkova ulica 43.
Predavateljica: Anita Česnik Mažgon s.p. na Etsy prodaja že 7 let in se stalno izobražuje na to

temo. Je ustanoviteljica vodilne FB skupine »Slovenski Etsy Podjetniki« s 1.700 člani. V
zadnjem letu je izvedla okoli 15 tovrstnih delavnic po vsej Sloveniji, njena predavanja
obiskujejo najboljši slovenski oblikovalci ročno izdelanih izdelkov.
Prijave: za udeležbo na predavanju je potrebna predhodna prijava. Prijavite se lahko na elektronski
naslov: mateja.bizjak@icra.si ali po telefonski številki 05 37 43 911.
Seminar je za udeležence brezplačen, saj je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Republike Slovenije, v okviru projekta STARTAP! IDRIJA-CERKNO. Partnerji in tudi sofinancerji projekta so:
Občina Idrija, Občina Cerkno, Smart Optometry d.o.o., Certa d.d., Zveza društev Mladinski center Idrija in
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija.

Število mest je omejeno. Prijave zbiramo do zasedbe prostih mest.
Vljudno vabljeni!

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

