
 
 
 
 
 
 

 
 

Poradnik „Jak zacząć” 
 

 



Zaczynasz Sprzedaż na Amazon? 

 

Rozpocznij swoją przygodę i odnieś sukces, sprzedając w Europie. Nasz przewodnik 
pomoże Ci skonfigurować własne konto w systemie Seller Central na Amazon i podjąć 
pierwsze kroki ku osiągnięciu sukcesu w sprzedaży. 
 
Wykonaj 4 poniższe kroki – dzięki nim z łatwością rozpoczniesz współpracę z Amazon! 
 

Krok 1: Zarejestruj konto w systemie Seller 
Central 

1.1. Informacje o działalności oraz 
kontaktowe 

1.2. Dane sprzedawcy 
1.3. Określ metodę płatności 
1.4. Skonfiguruj nazwę swojego sklepu 
1.5. Dwuetapowa weryfikacja  
1.6. Dodatkowe wymagane dokumenty 

 
Krok 2: Wystawiaj swoje produkty 

2.1. Dodaj produkt 
2.2. Dodaj produkty za pomocą funkcji 

przesyłania 
2.3. Produkty wymagające pozwolenia 
2.4. Poproś o zwolnienie z obowiązku 

podawania numeru GTIN 
2.5. Rejestr marek 

 
Krok 3: Zmień ustawienia swojego konta 

3.1. Dodaj dane konta bankowego 
3.2. Wyświetl informacje o swoim sklepie 
3.3. Zmień swój plan sprzedaży 
3.4. Skonfiguruj ustawienia wysyłki 

 
Krok 4: Fulfilment by Amazon (FBA) 

4.1. Zmień opcję wysyłki wystawianych 
produktów na FBA 

4.2. Utwórz wysyłkę do Fulfilment Centre 
(w ramach usługi FBA) 

4.3. Usuwanie zapasów w ramach usługi 
FBA 

4.4. Programy FBA w Unii Europejskiej 
 

Dodatek A: Sprzedaż w Europie 
 Podatki w Europie (VAT) 
 Uregulowania prawne w Unii 

Europejskiej 
 Wystawiaj produkty na rynkach 

innych krajów (BIL) 
 Tłumacz informacje o swoich 

produktach (TYP)  
 
Dodatek B: Jak osiągnąć sukces – porady  
 Wystawiaj produkty w sposób 

rzetelny 
 Ustalaj konkurencyjne ceny 
 Promuj swoje produkty 
 Szybko wysyłaj zamówienia 
 Monitoruj swoje działania i wyniki 

 
Dodatek C: Zasoby edukacyjne 
 Pomoc w systemie Seller Central 

 Uniwersytet Sprzedawców 
 Fora sprzedawców 
 Wsparcie sprzedawców 
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Krok 1: Zarejestruj konto w systemie Seller Central 
 
Aby utworzyć nowe konto sprzedawcy Amazon, wpisz imię i nazwisko, adres e-mail i hasło, którego chcesz używać. 
Następnie wybierz „Dalej”. 
 

 

1.1. Informacje o działalności oraz kontaktowe 
 
Następnie wybierz kraj, w którym prowadzisz działalność gospodarczą, oraz nazwę, pod którą zarejestrowana jest Twoja 
firma. Jeśli rejestrujesz się jako osoba fizyczna, wybierz kraj zamieszkania oraz podaj imię i nazwisko. Zapoznaj się też 
dokładnie z umowami z Amazon oraz zasadami wyszczególnionymi poniżej. 
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Po kliknięciu „Zgadzam się, kontynuuj” poprosimy Cię o podanie adresu i numeru rejestracyjnego Twojej firmy, numeru 
telefonu oraz głównej osoby do kontaktów. Jeśli rejestrujesz się jako osoba fizyczna, poprosimy Cię o informacje o 
sprzedawcy (zobacz kolejną sekcję). Po wprowadzeniu wszystkich informacji kliknij „Zapisz i kontynuuj”. 
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1.2. Dane sprzedawcy 
 

1.2.1. „Główny kontakt” 
Na tym ekranie musisz podać informacje dotyczące „Głównego kontaktu”. „Główny kontakt" to osoba, która ma dostęp 
do rachunku płatniczego w serwisie Sprzedaż na Amazon, dostarcza informacji rejestracyjnych w imieniu właściciela 
konta (zarejestrowanego sprzedawcy) i inicjuje transakcje, takie jak wypłaty i zwroty. Działania podejmowane przez 
„Główny kontakt” uważane są za działania posiadacza rachunku. 
 

 
1.2.2. Weryfikacja numeru telefonu 

Przy wpisywaniu numeru telefonu dla „Głównego kontaktu” poprosimy Cię o jego weryfikację. Masz do wyboru 2 opcje: 
możesz otrzymać od Amazon automatyczne połączenie telefoniczne albo wiadomość tekstową z 6-cyfrowym numerem 
PIN służącym do uwierzytelnienia swojego konta. 
 
Rozpocznij od wyboru kraju operatora swojej sieci z rozwijanego menu, a następnie wpisz prawidłowy numer telefonu 
bez numeru kierunkowego kraju. Następnie pojawi się opcja wyboru języka, w którym chcesz otrzymać połączenie lub 
wiadomość tekstową. Dokonaj wyboru, a następnie zaznacz „Zadzwoń do mnie teraz”, jeśli chcesz odebrać połączenie, 
albo „Napisz do mnie wiadomość tekstową teraz”, jeśli chcesz otrzymać wiadomość tekstową. W zależności od wybranej 
opcji w ciągu kilku sekund po zgłoszeniu otrzymasz od Amazon połączenie lub wiadomość tekstową, w tym jednorazowy 
numer PIN. Wprowadź ten numer i kliknij przycisk „Zweryfikuj”. Po wpisaniu prawidłowego numeru PIN otrzymasz 
potwierdzenie pomyślnego przebiegu weryfikacji. 
 
Na tym etapie będziesz mieć także możliwość sprecyzowania, czy „Główny kontakt” jest właścicielem rzeczywistym 
(faktycznym) firmy i/lub jej prawnym przedstawicielem. 
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1.2.3. Informacje o właścicielu rzeczywistym 
Na kolejnym etapie masz możliwość podania informacji o właścicielu rzeczywistym. Rzeczywiści (faktyczni) właściciele to 
osoby fizyczne będące właścicielami firmy lub ją kontrolujące poprzez bezpośrednią lub pośrednią własność ponad 20% 
lub większej liczby udziałów / akcji albo prawa głosu w firmie lub inne dowolne osoby fizyczne w inny sposób sprawujące 
kontrolę nad zarządzaniem firmą. 
 
Jeśli właściciel rzeczywisty nie jest jednocześnie „Głównym kontaktem”, musisz podać dane każdego właściciela 
rzeczywistego firmy. Po wpisaniu wszystkich wymaganych informacji zaznacz pole u dołu strony, potwierdzając tym 
samym, że dodani zostali wszyscy właściciele rzeczywiści, aby móc kliknąć „Zapisz i kontynuuj”. 
 

 
 

1.3. Określ metodę płatności 
 
Metoda płatności łączy główną metodę płatności na Amazon z Twoim kontem. W tym miejscu musisz podać dane 
ważnej karty kredytowej. Nie zostanie ona automatycznie obciążona po podaniu jej numeru. Amazon najpierw 
zweryfikuje Twoją kartę kredytową, a następnie pobierze opłatę za subskrypcję, jeśli rejestrujesz się jako sprzedawca 
profesjonalny, oraz wszelkie dodatkowe koszty wyliczone pod koniec Twojego cyklu rozliczeniowego. Po wprowadzeniu 
wymaganych informacji wybierz „Zapisz i kontynuuj”, aby przejść dalej. 
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1.3.1. Plany sprzedaży na Amazon 
Istnieją 2 plany sprzedaży umożliwiające sprzedaż na wszystkich pięciu rynkach Amazon w Unii Europejskich. Plan 
Podstawowy przeznaczony jest dla sprzedawców planujących sprzedawać sporadycznie. Ma on ograniczone funkcje i nie 
zezwala na sprzedaż produktów z każdej kategorii. Jednocześnie nie wiąże się z nim comiesięczna opłata abonamentowa 
– jego posiadacz płaci tylko wtedy, gdy dojdzie do sprzedaży. 
 
Posiadacz planu Profesjonalnego uiszcza stałą opłatę miesięczną w wysokości 25 GBP lub 39 EUR (bez VAT) i może 
sprzedawać na wszystkich 5 rynkach. Później uiszcza opłatę od wartości każdego sprzedanego produktu w zależności od 
jego kategorii. W ramach tego planu można korzystać z profesjonalnych narzędzi umożliwiających zbiorcze przesyłanie 
plików i zarządzanie zamówieniami przez kanały i raporty. 

 

1.4. Skonfiguruj nazwę swojego sklepu 
 
Na tej stronie poprosimy Cię o wpisanie nazwy swojego sklepu na Amazon. Nazwę tę będą widzieć klienci Amazon, 
którzy kupują Twoje produkty. Po wpisaniu tych informacji wybierz opcję „Zacznij wystawiać swoje produkty”, aby 
dokończyć proces rejestracji. 
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1.5. Dwuetapowa weryfikacja 
 
Dwuetapowa weryfikacja to Twoje najlepsze zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem do Twojego konta 
sprzedawcy, nawet w przypadku kradzieży Twojego hasła, a zwłaszcza używania go na różnych innych stronach. Gdy 
aktywujesz dwuetapową weryfikację, po wprowadzeniu swojej nazwy użytkownika i hasła w systemie Seller Central w 
celu uzyskania dostępu do konta poprosimy Cię o wprowadzenie kodu bezpieczeństwa. Kod ten zostanie wysłany w 
wiadomości tekstowej na Twój numer telefonu z możliwością obsługi SMS-ów, podany podczas połączenia głosowego 
lub wysłany za pośrednictwem aplikacji uwierzytelniającej, niewymagającej telefonu komórkowego. 
 

 



 

 
2018 © Amazon Services Europe. Wszelkie prawa zastrzeżone. 7 

 

1.6. Dodatkowe wymagane dokumenty 
 
Zgodnie z prawem Unii Europejskiej Amazon Payments Europe wymaga od sprzedawców udzielenia informacji o sobie i 
swoich firmach, by mogli rozpocząć sprzedaż na Amazon i otrzymywać przychody z transakcji dokonywanych na rynkach 
Amazon w UE. Oznacza to, że Amazon może wymagać weryfikacji informacji, które podajesz podczas rejestracji konta, i 
poprosić o określone dokumenty, takie jak dokumenty tożsamości, zezwolenie na prowadzenie działalności i/lub wyciągi 
bankowe jako dowody własności. Gdy taka weryfikacja będzie wymagana, otrzymasz powiadomienie. 
 

 
Możemy Cię także poprosić o przedłożenie oficjalnych tłumaczeń, jeśli składane przez Ciebie dokumenty są w języku 
innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański lub włoski. W sprawie tej otrzymasz powiadomienie od naszego 
zespołu ds. weryfikacji. 
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Krok 2: Wystawiaj swoje produkty 
 
Amazon oferuje różne opcje wystawiania produktów i dodawania ofert. Jeśli masz Profesjonalny plan sprzedaży, wybierz 
„Dodaj produkt” lub „Dodaj produkty za pomocą funkcji przesyłania” z rozwijanego menu znajdującego się w zakładce 
„Zapasy” w górnej części strony głównej systemu Seller Central. 
 

 
 

2.1. Dodaj produkt 
 
Funkcja ta poprowadzi Cię krok po kroku przez proces dodawania i utrzymywania Twoich zapasów. Pozwala ona w 
prosty sposób stworzyć kilka list wystawianych produktów lub stron produktów. Nie możesz jej jednak użyć do 
wystawienia wielu produktów jednocześnie. 
 

2.1.1. Wystawianie produktu istniejącego już w katalogu Amazon 
Rozpocznij od wyszukiwania w katalogu Amazon produktu, który chcesz dodać. Możesz szukać po nazwie produktu lub 
po zewnętrznym identyfikatorze produktu, znanym też pod nazwą UPC, EAN, ISBN lub inną. Po wprowadzeniu kryteriów 
wyszukiwania, np. aparat Sony, kliknij przycisk „Szukaj”. Jeśli produkt znajduje się już w katalogu Amazon, wyszukiwany 
przez Ciebie produkt pojawi się na stronie po jej odświeżeniu. 
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Zlokalizuj produkt pasujący do tego, który chcesz sprzedać, po czym wybierz opcję „Sprzedaj swój” dla tego produktu. 
Sprawdź dokładnie dane produktu, by upewnić się, że Twój produkt jest dokładnie taki sam. Niewłaściwe dopasowanie 
może spowodować złe doświadczenie klientów i wystawienie przez nich negatywnych opinii sprzedawcy. 
 

 
 
Następnie przejdziesz na stronę „Oferta”, aby ukończyć wystawianie swojego produktu. Poprosimy Cię o dodanie kilku 
szczegółów, takich jak Twój numer SKU sprzedawcy (niepowtarzalny identyfikator), cena, ilość i stan. Po wypełnieniu 
tych pól przejdź na dół ekranu i wybierz opcję „Zapisz i zakończ”, aby dodać swój produkt. Możesz wówczas zlokalizować 
i edytować swoją ofertę, przechodząc na stronę „Zarządzaj zapasami” w zakładce „Zapasy” na swoim koncie w systemie 
Seller Central. 
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2.1.2. Wystawianie nowego produktu w katalogu Amazon 
Jeśli dodajesz produkt własnej marki lub artykuł, którego jeszcze nie ma w katalogu Amazon, klknij opcję „Utwórz ofertę 
nowego produktu”. 
 

 
 
Następnie określ kategorię, do której należy Twój produkt, używając filtrów nawigacji. Po zlokalizowaniu swojego 
produktu kliknij „Wybierz”. Podaj wszystkie informacje niezbędne do ukończenia wystawiania swojego produktu. 
Informacje o produkcie są zorganizowane w zakładkach znajdujących się w górnej części strony. Pola oznaczone 
czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. Opatrzenie produktów obszernymi informacjami, takimi jak odpowiednio 
sformatowany tytuł, dobrej jakości zdjęcia z białym tłem, szczegółowy opis czy wypunktowania, jest pomocne dla 
klientów i sprawia, że oferta jest dla nich atrakcyjna. Niepodanie prawidłowych danych produktu może spowodować 
wysyłanie powiadomień dotyczących jakości i usunięcie Twoich produktów z katalogu Amazon. 
 

2.1.3. Modele i warianty produktu 
Jeśli posiadasz produkt w różnych rozmiarach lub kolorach, nie musisz dodawać każdego modelu oddzielnie. Możesz 
wybrać opcję „wariant”, wskazując różnice między modelami swojego produktu. Używamy też terminów „produkt 
główny” i „wariant”. 
 
Przyjrzyjmy się przykładowi koszulki w jednym stylu i 4 różnych rozmiarach. W tym przypadku kryterium, które 
wybierzesz, będzie „Rozmiar”. Produktem głównym jest tu koszulka. Ma ona 4 warianty, które należy do niej dodać – 
jeden dla każdego rozmiaru (S, M, L i XL). Następnie do każdego wariantu możesz dodawać informacje takie jak SKU 
sprzedawcy, identyfikator (ID) produktu, stan, cena i ilość. Informacje o produkcie, które podajesz w innych zakładkach, 
zostaną skopiowane do informacji o każdym wariancie produktu. 
 
Dodając warianty różniące się kolorem, pamiętaj o załączeniu zdjęcia każdego z nich. W naszym przykładzie koszulki 
należy załączyć zdjęcia dla każdej opcji kolorystycznej (np. białej i czarnej). 
 
Po zakończeniu wprowadzania informacji o produkcie kliknij na „Zapisz i zakończ”, aby utworzyć swoją ofertę. Zaczekaj 
kilka minut aż Twoja oferta pojawi się na stronie Amazon. 
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2.2. Dodaj produkty za pomocą funkcji przesyłania 
 
Narzędzie to znajdziesz w systemie Seller Central pod opcją „Dodaj produkt” w zakładce „Zapasy” w Twoim głównym 
menu nawigacyjnym. Zaprezentujemy Ci wówczas 2 główne opcje zbiorczego wystawiania produktów. 
 

2.2.1. Masz już plik z produktami? 
Jeśli posiadasz własną stronę handlu elektronicznego (e-handlu) lub korzystasz z innego systemu do zarządzania 
informacjami o produkcie, możesz wyeksportować dane swoich produktów do pliku (format Excel, tekstowy lub csv) i 
użyć tego narzędzia do wystawiania swoich produktów na Amazon, konwertując swój plik na plik do wystawiania 
produktów na Amazon. Gdy Twój plik z katalogiem produktów jest gotowy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, 
aby go przesłać i wygenerować listy produktów, które zamierzasz sprzedawać. 
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2.2.2. Potrzebujesz stworzyć plik produktowy? 
Dzięki tej opcji pobierzesz szablon zapasów Amazon, wprowadzisz do niego informacje o wszystkich swoich produktach i 
po zakończeniu wpisywania informacji wymaganych do wystawiania i sprzedawania swoich produktów prześlesz go z 
powrotem. Szablony plików zapasów Amazon to pliki zawierające tekst rozdzielony znakami tabulacji, które umożliwiają 
zbiorcze przesyłanie produktów do wystawienia do systemu Seller Central. 
 
Ponieważ każdy rodzaj produktu opatrzony jest innymi informacjami, dla każdej kategorii produktu mamy unikalny 
szablon. Możesz skorzystać z Kreatora rodzajów – pomoże Ci on przejść do odpowiedniej kategorii produktów, aby 
pobrać właściwy szablon dla rodzaju produktów, które chcesz sprzedawać. Możesz także wybrać rodzaj pliku, którego 
chcesz użyć (prosty, zaawansowany lub niestandardowy). 
 
Po znalezieniu i wygenerowaniu szablonu zapasów, jakiego potrzebujesz, i jego wypełnieniu możesz go przesłać, 
korzystając z opcji „Prześlij swój plik zapasów”, i monitorować jego status przesyłania w zakładce „Monitoruj status 
przesyłania”. Jeśli raport przetwarzania pokazuje błędy, musisz zmodyfikować swój plik zapasów i przesłać go ponownie. 
 
 

javascript:openNonModalDialog('/listing/varwiz',%201024,%20640,%20'scrollbars=yes',%20null,%20'yes')


 

 
2018 © Amazon Services Europe. Wszelkie prawa zastrzeżone. 13 
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2.3. Produkty wymagające pozwolenia 
 
Chcemy, by klienci robiący zakupy na Amazon mieli pewność co do oferowanych tu produktów. Produkty, które 
oferujesz na Amazon, muszą być zgodne z Twoimi umowami sprzedaży, w tym ze wszystkimi zasadami obowiązującymi 
na Amazon oraz wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedaż nielegalnych, niebezpiecznych lub innych 
produktów objętych ograniczeniami podanymi na stronach Amazon, w tym produktów dostępnych tylko na receptę, jest 
surowo zabronione. Przed wystawieniem produktów na Amazon upewnij się, że rozumiesz, co jest, a co nie jest 
dozwolone. W tym celu zapoznaj się z umowami, jakie obowiązują Cię jako sprzedawcę oraz z bardziej szczegółową listą 
związanych z tym zasad, zamieszczoną na Twoim koncie w systemie Seller Central. 
 
Przed wystawieniem niektórych produktów i kategorii od sprzedawców może być wymagane uzyskanie pozwolenia od 
Amazon. Aby sprawdzić, czy produkt objęty jest ograniczeniami, kliknij „Poproś o pozwolenie”, by przejść do narzędzia 
Wnioski ws. sprzedaży. Następnie będziemy od Ciebie wymagać przedłożenia określonych dokumentów. 
 

 
Możemy Cię także poprosić o przedłożenie oficjalnych tłumaczeń, jeśli składane przez Ciebie dokumenty są w języku 
innym niż: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański lub włoski. W sprawie tej otrzymasz powiadomienie od naszego 
zespołu ds. weryfikacji. Aby sprawdzić status swojego wniosku, kliknij link statusu Wniosku ws. sprzedaży. 

 

2.4. Poproś o zwolnienie z obowiązku podawania numeru GTIN 
 
Dla produktów, które chcesz wystawiać na Amazon, musisz mieć numery Global Trade Item Number (GTIN), takie jak 
UPC, EAN, JAN lub ISBN. Jeśli Twoje produkty nie mają numeru GTIN, możesz złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku 
jego podawania. Aby uzyskać zgodę, musisz spełnić określone kryteria. Poniższy formularz w systemie Seller Central 
służy do składania wniosków o zwolnienie z obowiązku podawania numeru GTIN oraz do sprawdzania ich statusu. 
 
 
 

https://sellercentral-europe.amazon.com/hz/myqdashboard
https://www.gs1.org/standards/id-keys/gtin
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200317470
https://sellercentral-europe.amazon.com/gp/help/200317470
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2.5. Rejestr marek 
 
Swoje zarejestrowane znaki towarowe możesz chronić dzięki Rejestrowi marek na Amazon. Tym samym zapewniasz 
klientom lepiej dopasowany serwis i zyskujesz ich zaufanie. Rejestr marek na Amazon zapewnia Ci dostęp do rzetelnych 
narzędzi zarządzania marką, w tym wyszukiwarki objętych prawem własności tekstów i obrazów, predykcyjnej 
automatyzacji opartej na Twoich zgłoszeniach podejrzanych naruszeń własności intelektualnej oraz większej kontroli nad 
wykazami produktów Twojej marki. Więcej dowiesz się tutaj. 
 

  

https://brandservices.amazon.co.uk/?ld=undefined
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Krok 3: Zmień ustawienia swojego konta 

 
Informacjami podanymi na swoim koncie możesz zarządzać w „Ustawieniach” w systemie Seller Central. Kliknij 
„Ustawienia” w prawym górnym rogu, a następnie „Informacje o koncie”, aby zobaczyć szczegóły swojego planu 
sprzedaży, swoje metody płatności i depozytu, informacje o swojej firmie i osobiste oraz konfigurację opcji wysyłki. 
 

 
 

3.1. Dodaj dane konta bankowego 
 
Jeśli metoda depozytu nie została określona podczas rejestracji, musisz dodać dane swojego rachunku bankowego, aby 
Amazon mógł wpłacać na niego pieniądze, gdy dokonasz sprzedaży. Amazon wpłaca sprzedawcom przychody ze 
sprzedaży, korzystając z przelewów elektronicznych. Płatności nie są dokonywane na kartę kredytową ani za 
pośrednictwem systemów płatności online takich jak PayPal. 
 
Aby dodać dane rachunku bankowego, przejdź do sekcji „Informacje o płatności” i kliknij „Informacje o rachunku 
bankowym”. Na stronie tej możesz dodać numer swojego rachunku bankowego lub numery kilku rachunków bankowych 
– każdy dla innego z rynków europejskich, na których zamierzasz sprzedawać. 
 
Zauważ, że wypłat można dokonywać tylko w lokalnej walucie kraju, w którym zarejestrowany jest rachunek bankowy. 
Dla przykładu: jeśli Twój rachunek bankowy znajduje się w Wielkiej Brytanii, wypłat można dokonywać tylko w funtach 
brytyjskich (GBP), nawet jeśli bank, w którym masz rachunek, akceptuje wypłaty zarówno w GBP, jak i EUR. 
 
W poniższej tabeli określono kraje europejskie i waluty obsługiwane na potrzeby bezpośrednich wypłat. Wypłaty w 
walutach europejskich oznaczone gwiazdką (*) lub inne obsługiwane kraje i waluty, których nie podano w tabeli, są 
obsługiwane przez Hyperwallet – dostawcę usług płatniczych będącego stroną trzecią, oferującego usługi wymiany 
walut. Usługa ta wymaga oddzielnego konta Hyperwallet. 
 
 

https://sellers-europe.hyperwallet.com/hw2web/landing.xhtml?faces-redirect=true&refreshme=true&utm_source=amazon_uk
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Kraj Waluta  

Strefa Euro: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, 
Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Malta, Monako, Portugalia, San Marino, Słowacja, Słowenia i Włochy 

EUR 

Wielka Brytania GBP 

Albania* WSZYSTKIE 

Bułgaria  BGN 

Szwajcaria i Lichtenstein CHF 

Czechy CZK 

Dania (w tym Grenlandia i Wyspy Owcze) DKK 

Chorwacja HRK 

Węgry HUF 

Norwegia NOK 

Polska PLN 

Rumunia RON 

Rosja* RUB 

Szwecja* SEK 

Turcja* TRY 

 

3.2. Wyświetl informacje o swoim sklepie 
 
Na stronie „Informacje o koncie”, w sekcji „Informacje o firmie” możesz kliknąć „Wyświetl nazwę”, aby skonfigurować 
nazwę swojego sklepu i logo, a także szczegóły dotyczące obsługi klienta. Możesz też dostosować te informacje dla 
poszczególnych rynków UE. 
 
 

3.3. Zmień swój plan sprzedaży 
 
Po ukończeniu rejestracji możesz zmodyfikować swój plan sprzedaży w dowolnym czasie. Aby zmienić swój plan 
sprzedaży, znajdź „Twoje usługi” u dołu strony „Informacje na koncie” po lewej stronie i wybierz „Zarządzaj”. Zobaczysz 
wówczas swój obecny plan sprzedaży na Amazon (Profesjonalny lub Indywidualny) i możesz zdecydować, czy zmienić go 
na bardziej lub mniej zaawansowany. Po zapoznaniu się z objaśnieniami konsekwencji, jakie dokonana zmiana będzie 
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miała dla Twojego konta, kliknij „Kontynuuj”, jeśli rzeczywiście chcesz zmodyfikować swój plan sprzedaży. W przeciwnym 
razie wybierz „Wróć”, aby powrócić na stronę główną systemu Seller Central. 
 
Na stronie „Twoje usługi” możesz także zobaczyć inne subskrybowane przez siebie usługi Amazon oraz skonfigurować ich 
subskrypcję. 
 

 
 

3.4. Skonfiguruj ustawienia wysyłki 
 
Jeśli wybierzesz samodzielną realizację zamówień klientów, odpowiadasz za dostawę, obsługę klienta i zwroty. Twoje 
usługi powinny obejmować szybką dostawę, wsparcie klienta w języku każdego z rynków, na których sprzedajesz, oraz 
zasady zwrotów co najmniej tak samo korzystne, jak polityka zwrotów Amazon. Aspekty te wpływają na Twoją ocenę 
jako sprzedawcy oraz Twoją zdolność do dalszej sprzedaży na Amazon, dlatego ważne jest, aby na swoim koncie w 
systemie Seller Central po rejestracji skonfigurować swoje opcje wysyłki i zwrotów. 
 

4.1.1. Ustawienia wysyłki 
Przejdź do sekcji „Informacje o wysyłce i zwrotach” na stronie „Informacje o koncie” i kliknij „Ustawienia wysyłki”. 
Możesz także wejść do tej sekcji przez opcję „Ustawienia” w prawym górnym rogu swojego konta w systemie Seller 
Central. 

 
Następny krok to ustawienie szablonów wysyłki określających Twoje preferencje co do regionów geograficznych, do 
których chcesz wysyłać produkty, oferowany czas wysyłki do każdego z tych regionów oraz odpowiednie opłaty za 
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wysyłkę. Rozpocznij, klikając „Utwórz nowy szablon wysyłki” i określając nazwę szablonu. Następnie wybierz zasadę 
obliczania kosztów wysyłki – Za sztukę / na podstawie wagi lub w oparciu o wartość zamówienia. Potem wybierz regiony, 
do których chcesz wysyłać swoje produkty. Możesz utworzyć zasady wysyłki według regionu (wysyłka krajowa i 
międzynarodowa) zgodnie z oferowanymi przez siebie opcjami wysyłki (dostawa standardowa, ekspresowa itp.). Możesz 
także edytować region, dodając lub usuwając określone obszary geograficzne. 
 

 
 
Po zakończeniu ustawień preferencji możesz „Zapisać” swój szablon. Następnie możesz przejść do opcji „Zarządzaj 
zapasami” w zakładce „Zapasy” Twojego menu nawigacyjnego w systemie Seller Central i zastosować nowy szablon 
wysyłki do swoich produktów. Jeśli nie przypiszesz produktów do innego utworzonego przez siebie szablonu, wszystkie 
nowe wystawiane produkty będą automatycznie przypisywane do szablonu domyślnego. Możesz utworzyć do 20 
szablonów wysyłki, aby mieć różne ustawienia wysyłki dla grup numerów SKU. 
 

4.1.2. Ustawienia zwrotów 
Do swoich ustawień zwrotów możesz dostać się przez sekcję „Informacje o wysyłce i zwrotach” na stronie „Informacje o 
koncie” lub przez sekcję „Ustawienia” w prawym górnym rogu swojego konta w systemie Seller Central. Możesz określić 
swoje preferencje co do dokonywanych przez klientów zwrotów, aby autoryzować wnioski o zwrot i generować etykiety 
do wysyłki. Możesz także skonfigurować adres zwrotny dla każdego europejskiego rynku w zakładce „Ustawienia adresu 
zwrotnego”. 
 
Umożliwienie bezproblemowych zwrotów jest kluczowe dla utrzymania zaufania klienta. Zwróć uwagę, że w sekcji 
„Informacje o wysyłce i zwrotach” na stronie „Informacje o koncie” znajduje się także lista podmiotów świadczących 
usługi w zakresie zwrotów międzynarodowych w Europie, którzy mogą zaoferować usługi pozwalające ograniczyć koszty, 
takie jak konsolidacja zwrotów, konfiguracja adresów w państwach danego rynku czy spedycja. 
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Krok 4: Fulfilment by Amazon (FBA) 

 
Korzystając z usługi FBA, wybierasz, które produkty chcesz wysłać do naszych centrów Fulfilment Centre, w których to 
my je przechowujemy, a po złożeniu przez klientów zamówienia wybieramy, pakujemy i wysyłamy pod adresy w całej 
Europie. Usługa FBA obejmuje światowej klasy zasoby logistyczne Amazon, opcje szybkiej i bezpłatnej dostawy dla 
kupujących, a także zaufaną i uznaną obsługę klienta w lokalnym języku. Nie nakłada ona na sprzedawcę wymogu 
zapewnienia minimalnej liczby produktów, opłat za organizację ani opłat abonamentowych. Sprzedawca uiszcza tylko 
opłaty za realizację zamówień, za przechowywanie swoich produktów i za usługi, z których korzysta. Może także 
korzystać z opcji samodzielnej realizacji zamówienia połączonej z usługą FBA dla swoich produktów. 
 

4.1. Zmień opcję wysyłki wystawianych produktów na FBA 

 
4.1.1. Podczas wystawiania produktów 

Usługi realizacji zamówienia przez Amazon (FBA) możesz dodać poprzez menu nawigacyjne opcji „Dodaj produkt”. Po 
aktywacji „Widoku zaawansowanego” podczas wystawiania swoich produktów jako sposób realizacji zamówienia 
możesz wybrać opcję „Chcę, by Amazon wysyłał moje produkty i zapewniał dla nich obsługę klienta w przypadku ich 
sprzedaży”. 
 

 
Przekierujemy Cię wówczas w celu ustawienia swoich preferencji dotyczących etykiety na potrzeby usługi FBA. Zanim 
klikniesz „Potwierdź wybór”, sprawdź go. Po potwierdzeniu wyboru opcja zostanie zmieniona na FBA i będziesz mieć 
możliwość wysłania zapasów („Wyślij zapasy”) od razu lub wybrania „Zakończ”, aby wysłać je do centrum Fulfilment 
Centre w późniejszym czasie. 
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4.1.2. Po wystawieniu produktów 
Możesz także wybrać wysyłkę wcześniej wystawionych produktów, korzystając z usługi Fulfilment by Amazon. 
Rozpocznij, przechodząc na swoją stronę główną w systemie Seller Central, i wybierz opcję „Zarządzaj zapasami” z 
rozwijanego menu w zakładce „Zapasy”. Stamtąd przejdź do produktu, który chcesz wysłać, korzystając z usługi FBA i 
wybierz „Edytuj > Zmień na Fulfilled by Amazon”. 
 

 
 

Będziesz mieć możliwość zarządzania wszystkimi swoimi produktami objętymi usługą FBA przez sekcję „Zarządzaj 
zapasami FBA” w zakładce „Zapasy” w głównym menu nawigacyjnym systemu Seller Central. Możesz tu zobaczyć i 
edytować wszystkie swoje produkty, których obsługę zmieniono na FBA. 
 

 

4.2. Utwórz wysyłkę do Fulfilment Centre (w ramach usługi FBA) 
 
Wysyłanie zapasów do Amazon zacznij od utworzenia planu dostawy. Na stronie „Zarządzaj zapasami FBA” zaznacz każdy 
produkt, który chcesz wysłać do Amazon, a następnie wybierz  „Wyślij/Uzupełnij zapasy” z rozwijanego menu „Działanie 
na wybranych elementach: X”. Możesz także dostarczyć arkusz kalkulacyjny ze zbiorem produktów, ze szczegółami 
swego planu dostawy przez system Seller Central. 
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Poprosimy Cię następnie o określenie, w jakiej ilości chcesz wysłać każdy z produktów, czy chcesz przygotować i oznaczyć 
swoje produkty samodzielnie, czy też Amazon ma to zrobić za Ciebie, a także o podanie metody płatności i informacji o 
przewoźniku. 
 

4.2.1. Przygotuj swoje produkty 
Usługa FBA stawia wymogi dotyczące przygotowania produktów, których należy przestrzegać, by zostały one przyjęte 
przez centra Amazon Fulfilment Centre. Zapoznaj się z nimi dokładnie na swoim koncie w systemie Seller Central. Jeśli 
nie chcesz samodzielnie przygotowywać produktów, Amazon może to zrobić za opłatą. W tym celu musisz najpierw 
aktywować usługę przygotowania w ramach FBA w ustawieniach swojego konta. Dla produktów, które dla Ciebie 
przygotujemy, podamy szacowaną opłatę w oparciu o czynności, jakie przypiszesz do produktu przy tworzeniu swojego 
planu wysyłki. Należne opłaty zostaną skalkulowane w oparciu o czynności przygotowawcze, które wykonamy dla każdej 
jednostki zgodnie ze standardami Amazon. 
 

4.2.2. Opatrz swoje produkty etykietami 
Systemy Amazon działają w oparciu o kody kreskowe. Każdy produkt, który przysyłasz do centrum Amazon Fulfilment 
Centre, wymaga oznaczenia kodem kreskowym, aby możliwe było jego śledzenie w trakcie całego procesu realizacji 
zamówienia. Po wybraniu filtra „Wymagana etykieta” na stronie Opatrz produkty etykietami możesz zobaczyć w swoim 
planie wysyłki produkty wymagające etykiet. Etykiety produktowe możesz wydrukować na kilka sposobów: ze strony 
Opatrz produkty etykietami, ze strony „Zapasy Amazon Fulfilled”, ze strony „Zarządzaj zapasami” lub – jeśli masz czytnik 
kodów kreskowych – możesz skorzystać z opcji „Skanowanie i wysyłanie przez FBA”. W innym przypadku możesz 
skorzystać z usługi etykietowania FBA, wybierając „Amazon" przy kolumnie „Kto etykietuje?” na stronie Opatrz produkty 
etykietą. Opłaty za etykietowanie dotyczą wszystkich jednostek, które etykietuje Amazon. 
 

4.2.3. Przygotuj przesyłkę wychodzącą 
Strona Przygotuj przesyłkę poprowadzi Cię przez proces tworzenia przesyłek wychodzących do centrów Fulfilment 
Centres Amazon. Czynności wymagane do zorganizowania wysyłki mogą się różnić w zależności od tego, czy wybierasz 
doręczenie małej paczki (SPD – Small Parcel Delivery) dla produktów zapakowanych w kartony, czy przesyłek mniejszych 
niż pełny ładunek ciężarówki/ładunek częściowy (LTL – Less Than Truckload) dla kartonów ułożonych na paletach. 
Następnie poprosimy Cię o wybór przewoźnika. Możesz skorzystać z konkurencyjnych cen dzięki programowi  Amazon 
Partnered Carrier. Możesz także zamówić usługę u przewoźników preferowanych przez Amazon (Amazon Preferred 
Carriers) w systemie Carrier Central. 
 
Po wysłaniu zapasów do Amazon możesz śledzić na swoim koncie w systemie Seller Central, jak Twoja przesyłka 
przemieszcza się w sieci realizacji zamówień. 

 

https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/partnered-carrier-programme.html
https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/partnered-carrier-programme.html
https://carriercentral.amazon.co.uk/
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4.3. Usuwanie zapasów w ramach usługi FBA 
 
Możesz zwrócić się z prośbą do Amazon, by Twoje zapasy magazynowane centrach Fulfilment Centre zostały do Ciebie 
zwrócone lub wyrzucone. W takim przypadku musisz złożyć zlecenie usunięcia (zwrot lub pozbycie się) produktów za 
pośrednictwem systemu Seller Central. Opłaty pobierane są za każdy usunięty produkt. 

 

4.4. Programy FBA w Unii Europejskiej 
 

4.4.1. Eksport w ramach usługi FBA 
Opcja ta umożliwia realizację zamówień odpowiednich produktów dla klientów w całej Europie i na świecie kupujących 
na rynku Amazon, na którym wystawiasz swoje oferty. Dla przykładu: klient z Holandii może kupić produkt z Twojej 
oferty na Amazon.de, jeśli masz aktywowaną opcję „Eksport w ramach FBA” na niemieckim rynku Amazon, na którym 
sprzedajesz. Ustawienia opcji „Eksport w ramach FBA” są specyficzne dla rynku Amazon w UE i sprzedawcy nie ponoszą 
dodatkowych opłat za korzystanie z eksportu w ramach usługi FBA. 
 

 
 

4.4.2. European Fulfilment Network (EFN) 
Jeśli korzystasz z usługi FBA na jednym z unijnych rynków Amazon, możesz automatycznie korzystać z European 
Fulfilment Network na wszystkich innych europejskich rynkach Amazon poprzez swoje ujednolicone konto w systemie 
Seller Central. Zdarza się tak, gdy wystawiane przez Ciebie produkty zostały przesłane na każdy rynek UE z takim samym 
numerem SKU i ich obsługa została zmieniona na FBA na każdym rynku. W ramach EFN wysyłasz swoje zapasy do 
Fulfilment Centre w kraju rynku, na którym posiadasz rejestrację, i uiszczasz opłaty FBA za dostawy krajowe oraz opłaty 
EFN za dostawy międzynarodowe w UE. 
 

4.4.3. Zapasy w wielu krajach (MCI) 
Możesz także wysłać swoje zapasy FBA do centrów Amazon Fulfilment Centre w wielu krajach w Europie. Wystawione 
przez Ciebie produkty będą wówczas kwalifikować się do opcji przyspieszonej wysyłki, w tym do dostawy w ciągu 
jednego dnia w ramach Amazon Prime, BEZPŁATNEJ dostawy i dostawy na następny dzień (jeśli opcja ta jest dostępna). 
Ponadto, wysyłając zapasy zbiorczo do lokalnych centrów Fulfilment Centre zamiast wysyłać indywidualne zamówienia 
zagranicę, oszczędzasz na kosztach transportu. 
 

4.4.4. Usługa FBA w całej Europie 
Program ten pozwala realizować zamówienia na Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.es i Amazon.it dla 
wpisanych produktów z numerami ASIN z jednej puli zapasów bez ponoszenia opłat za realizację zamówień za European 
Fulfilment Network (EFN). Gdy uczestniczysz w tym programie, ustawienia zapasów dla wielu krajów będą włączone dla 
Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch, Hiszpanii, Niemiec, Polski i Czech.  
 
Więcej o tych programach dowiesz się na swoim koncie w systemie Seller Central. 
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Dodatek A: Sprzedaż w Europie 
 
Sprzedaż na rynkach międzynarodowych to szansa na szybki rozwój biznesu, ale gdy rozwijasz działalność poza granice 
swojego kraju, zrozumienie przepisów podatkowych i dotyczących produktów czy też efektywne wystawianie produktów 
może być wyzwaniem. Dzięki Amazon sprzedaż w Europie jest łatwa. Mając ujednolicone konto europejskie, możesz 
sprzedawać na wszystkich pięciu europejskich rynkach Amazon (Amazon.co.uk, Amazon.de, Amazon.fr, Amazon.it i 
Amazon.es) ponad 340 milionom klientów kupującym przez Internet w całej Europie, nie uiszczając żadnych 
dodatkowych opłat abonamentowych. 

 

Podatki w Europie (VAT) 
 
VAT (z ang. Value Added Tax) to podatek nałożony na wydatki konsumenckie pobierany od transakcji biznesowych, 
produktów importowanych i towarów przemieszczających się między krajami UE. Choć każdy sprzedawca Amazon jest 
wyłącznie odpowiedzialny za spełnienie wymogów dotyczących VAT, Amazon może zapewnić pomocne w tym zasoby, 
takie jak lista firm świadczących usługi w zakresie doradztwa podatkowego w Europie. Więcej informacji znajduje się w 
naszym Centrum wiedzy o VAT. 
 
Ważne jest także, by sprzedawca podał swój numer identyfikacji podatkowej powiązany z własną działalnością, ponieważ 
będzie on użyty do określenia wysokości podatku, jaki ma zostać nałożony w przypadku opłat dla sprzedawcy. Możesz 
tego dokonać przez Ustawienia / Informacje o koncie / Informacje podatkowe na swoim koncie w systemie Seller 
Central. 

 
 

Uregulowania prawne w Unii Europejskiej 
 
Twoje produkty, wykazy i oferty muszą być zgodne z wszelkimi europejskimi przepisami prawnymi. Dla przykładu: w 
różnych krajach w Europie używa się różnych wtyczek. Co więcej, produkty, które importujesz do Europy, mogą 
wymagać innego napięcia. Do Twoich obowiązków należy zadbanie o zgodność oferowanych przez siebie produktów z 
przepisami dotyczącymi wtyczek i napięcia prądu w każdym kraju członkowskim UE, w którym wystawiasz swoje 
produkty, by Twoi klienci mogli bezpiecznie tych produktów używać. 
 
Na Twoim koncie w systemie Seller Central podane są informacje o europejskich cłach, fakturowaniu, prawach własności 
intelektualnej, imporcie równoległym, oznaczeniach i etykietach CE, przepisach prawnych UE w zakresie ochrony 
środowiska, zdrowia i zapewnienia bezpieczeństwa, w tym zgodności produktów, i prawach konsumenta w Europie. 
 
Jeśli masz pytania dotyczące zgodności swoich produktów lub swoich zobowiązań prawnych na rynkach UE, możemy 
skonsultować się z jednym z naszych zewnętrznych doradców.

https://services.amazon.com/solution-providers/#/search/EU/tax?localeSelection=en_US
https://services.amazon.co.uk/services/fulfilment-by-amazon/vat-resources.html/ref=UK_footer_VAT
https://services.amazon.com/solution-providers/#/search/EU/compliance
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Wystawiaj produkty na rynkach innych krajów (BIL) 
 
Po zarejestrowaniu konta w systemie Seller Central na Amazon w UE możesz sprzedawać na wszystkich pięciu rynkach 
Amazon w Unii Europejskiej. 
 
Jeśli Twój numer ASIN już istnieje w Amazon w UE, wystarczy, że wystawisz produkt raz, aby sprzedawać na wszystkich 
pięciu rynkach w Unii. Narzędzie do wystawiania produktów na rynkach innych krajów pozwala oszczędzić czas przy 
wystawianiu produktów i zarządzaniu nimi na wszystkich rynkach Amazon w Europie, ponieważ automatycznie 
synchronizuje wystawione produkty na czterech pozostałych rynkach UE z Twoim rynkiem. 
 
Aby uzyskać dostęp do BIL, wybierz „Sprzedawaj globalnie” z sekcji „Zapasy” w menu nawigacyjnym systemu Seller 
Central, a następnie wybierz „Wystawiaj produkty na rynkach innych krajów”. 
 

 
 
Następnie wybierz swój rynek źródłowy. Jeśli obecnie sprzedajesz tylko na jednym rynku, będzie on Twoim rynkiem 
źródłowym. Jeśli sprzedajesz na kilku rynkach, jako swój rynek źródłowy wybierz ten, na którym wystawiasz większość 
swoich produktów. Aby kontynuować, kliknij „Synchronizuj listy”. Wybierz rynki, dla których chcesz zsynchronizować 
wystawiane produkty. Wybierz rodzaj oferty i sposób realizacji zamówienia, po czym kliknij „Zapisz wszystko”, aby 
zapisać swoje połączenia. Twoje produkty wystawiane na rynku źródłowym zostaną następnie zsynchronizowane z 
rynkiem docelowym przy pomocy określonych przez Ciebie zasad wyceny produktów. 
 
Aby usunąć połączenie między rynkiem docelowym a rynkiem źródłowym, wybierz link „Usuń” obok rynku, który chcesz 
usunąć. Pojawi się okienko do potwierdzenia wyboru. Wybierz „Usuń te produkty z rynku docelowego”, a następnie 
„Zgadzam się”, aby potwierdzić usunięcie synchronizacji swoich produktów między określonymi rynkami. Po usunięciu 
połączenia Twoje aktualne produkty pozostaną na rynku docelowym, ale ich ceny nie będą zsynchronizowane z 
produktami na rynku źródłowym. Konieczne będzie wówczas manualne utrzymywanie tych produktów. 

 

https://sellercentral.amazon.com/learn/courses?ref_=su_courses_c112_m433&moduleId=433&modLanguage=English&videoPlayer=youtube
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Tłumacz informacje o swoich produktach (TYP) 
 
Aby sprzedawać na wszystkich pięciu rynkach UE, musisz przetłumaczyć informacje o swoich produktach na języki 
używane na lokalnych rynkach, jeśli numer ASIN jeszcze nie istnieje na tym rynku. Narzędzie tłumaczenia informacji o 
produktach (TYP – Translate Your Products) umożliwia tworzenie ofert produktów na różne rynki europejskie dzięki 
tłumaczeniu nazw i opisów produktów, oraz sprawdzaniu i weryfikacji przez native speakerów. Opłata za tłumaczenie 
opisu produktu będzie obliczana w oparciu o liczbę słów. 
 
Aby zlecić tłumaczenie, przejdź do zakładki „Tłumacz informacje o swoich produktach” w sekcji „Sprzedawaj globalnie” w 
menu Zapasów w systemie Seller Central i kliknij „Nowe zlecenie tłumaczenia”. Wybierz języki i produkty, których 
informacje mają być przetłumaczone. Usługa tłumaczenia (TYP) sprawdzi, które produkty mogą zostać przetłumaczone. 
Przed realizacją zlecenia na tłumaczenie oszacujemy jego koszt oraz czas potrzebny na jego wykonanie i przedstawimy je 
do Twojej akceptacji. 
 

 
 
W ramach usługi tłumaczenia informacji o produktach aktualnie obsługiwane są następujące języki: angielski, francuski, 
niemiecki, włoski i hiszpański. Usługa obejmuje większość produktów w następujących kategoriach: Dom, Sprzęt DIY i 
narzędzia, Ogród, Kuchnia, Artykuły biurowe, Sport i rekreacja, Samochód i motocykl, Ubrania, Buty i torebki, Biżuteria i 
zegarki. 
 
Informacje o swoich produktach możesz także przetłumaczyć, korzystając z usług osób trzecich. Lista zewnętrznych 
dostawców usług tłumaczeniowych znajduje się tutaj. 

  

https://services.amazon.com/solution-providers/#/search/EU/translation?localeSelection=en_US
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Dodatek B: Jak osiągnąć sukces – porady 
 

Wystawiaj produkty w sposób rzetelny 
Robiąc zakupy na Amazon, klienci poznają Twoje produkty i dowiadują się o nich z Twojej strony z informacjami o produktach. Jeśli 
informacje podane na tej stronie są niepełne lub nieprawidłowe, klientom może być trudno znaleźć Twój produkt. Może to też 
wpłynąć na opinię o Tobie jako sprzedawcy oraz na Twoją sprzedaż. Z tego względu rzetelnie stworzone strony z informacjami mogą 
pomóc Ci zbudować markę na Amazon i nią zarządzać. Opisy powinny zawierać odpowiednie nazwy produktów, zdjęcia – 
przedstawiać wyłącznie oferowany produkt, który to powinien być umieszczony na białym tle, co pozwala wyraźnie zaprezentować, 
co jest przedmiotem sprzedaży, krótkie wyszczególnienie w punktach podsumowujące określone cechy produktu oraz dobrze 
napisany opis produktu zawierający szczegółowe informacje. Możesz też zadbać o to, by Twoje produkty były łatwe do znalezienia, 
dokładnie je klasyfikując podczas wystawiania, a także przypisując do nich najważniejsze słowa kluczowe. Możesz zarządzać 
wszystkimi szczegółami podanymi na swoich stronach z informacjami o produktach poprzez menu katalogu na swoim koncie w 
systemie Seller Central. 
 

Ustalaj konkurencyjne ceny 
Okienko kupna (Buy Box) to okienko na stronie z informacjami o produkcie, na której klienci rozpoczynają proces kupna, dodając 
produkty do koszyka. Szanse, że Twoi klienci klikną w to okienko, jest większa, jeśli nadasz swoim produktom  konkurencyjne ceny. 
Ponieważ klienci oczekują, że na Amazon znajdą produkty w niskich cenach, sugerujemy Ci wyszukanie innych produktów i ofert, 
zanim zdecydujesz o cenie. Konkurencyjne ceny to jeden z kluczowych czynników pozwalających generować większą sprzedaż. 
Możesz zarządzać cenami swoich produktów, ustawiać powiadomienia o cenach, automatyzować zasady nadawania cen i ustalać 
zniżki poprzez Widok cen na swoim koncie w systemie Seller Central. 
 

Promuj swoje produkty 
Usługa „Produkty sponsorowane” to rozwiązanie reklamowe typu pay-per-click (płać za kliknięcie) dla właścicieli marek pozwalające 
im promować swoje produkty poprzez celowane reklamy. Pozwala Ci ona wyświetlić Twoje produkty na pierwszej stronie wyników 
wyszukiwania, pomagając klientom poznać Twoje produkty, a Tobie zwiększyć sprzedaż. Rozpoczęcie korzystania z opcji „Produktów 
sponsorowanych” jest proste. Wybierz produkty, które chcesz reklamować, zdecyduj, jaką kwotę chcesz wydać i rozpocznij swoją 
pierwszą kampanię w ciągu kilku minut. Kampanie „Produktów sponsorowanych” możesz skonfigurować poprzez funkcję Reklama / 
Menedżer kampanii na swoim koncie w systemie Seller Central. 
 

Szybko wysyłaj zamówienia 
Zalecamy sprawdzanie zamówień codziennie w systemie Seller Central. W zakładce Zamówienia na swoim koncie w systemie Seller 
Central możesz zobaczyć otrzymane zamówienia i nimi zarządzać, a także skonfigurować automatyczne raporty zamówień. Ta sekcja 
konta umożliwia także zarządzanie zwrotami zakupionych przez klientów produktów. Klienci, którzy złożyli zamówienia na produkty, 
których – jak się okazało – nie ma na stanie, prawdopodobnie wystawią sprzedawcy negatywną opinię. Z tego względu zalecamy, by 
sprzedawcy regularnie sprawdzali ilość zapasów, które mają na stanie, zwłaszcza jeśli sprzedają za pośrednictwem różnych kanałów. 
Jeśli otrzymasz zamówienie na produkt, którego nie ma na stanie, najlepiej jest szybko poinformować klienta o braku towaru i 
ewentualnie zaproponować mu rekompensatę niedogodności. 
 

Monitoruj swoje działania i wyniki 
Stanowczo zalecamy, by sprzedawcy regularnie monitorowali swoje działania i wyniki w sekcji „Działania i wyniki” na swoim koncie w 
systemie Seller Central. Sekcja ta zawiera wszystkie Twoje wskaźniki jako sprzedawcy, dzięki czemu możesz z łatwością zobaczyć, czy 
spełniasz nasze cele w zakresie satysfakcji klienta. Klienci przywiązują ogromną wagę do oceny sprzedawców – tak samo jak Amazon. 
Gwarancja od A do Z została stworzona, by poradzić sobie z sytuacjami, gdzie klient albo nigdy nie otrzymał produktu, albo otrzymał 
produkt różniący się od zamówionego lub oczekiwanego. Aby uniknąć roszczeń i obciążeń zwrotnych, najlepiej jest opisywać 
produkty dokładnie, odpowiadać szybko na e-maile klientów, wysyłać z dbałością i potwierdzać wysyłkę, podając jej numer na 
potrzeby jej śledzenia w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia i w razie konieczności zwracać klientom dokonane przez nich 
opłaty. 
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Dodatek C: Zasoby edukacyjne 
 
Pomoc w systemie Seller Central 
Dobrym miejscem na kontynuację nauki o wszystkich opcjach konta w systemie Seller Central jest sekcja Pomocy, 
znajdująca się w prawym górnym rogu menu nawigacyjnego. Zapoznaj się z pełną treścią tej sekcji, by optymalnie 
korzystać ze swojego konta sprzedawcy Amazon. 
 

 
 

Uniwersytet Sprzedawców 
Uniwersytet Sprzedawców pomaga zdobyć szczegółową wiedzę o sprzedaży na Amazon oraz innych usługach, takich jak 
Fulfilment by Amazon. Wystarczy zalogować się do systemu Seller Central, podając swój adres e-mail i hasło powiązane 
ze swoim kontem i wybrać kurs, aby rozpocząć. 
 

Fora sprzedawców 
Bierz udział w dyskusjach o sprzedaży na Amazon z innymi sprzedawcami na naszych forach przeznaczonych dla 
sprzedawców. Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z forów, zapoznaj się ze wskazówkami i zawartością pomocy, aby 
dowiedzieć się o zasadach udziału w dyskusjach. 
 

Wsparcie sprzedawców 
Jeśli nadal masz pytania dotyczące sprzedaży na Amazon, usługi Fulfilment by Amazon lub swojego konta, możesz 
skontaktować się z naszym zespołem ds. wsparcia sprzedawcy przez czat, mailowo lub telefonicznie. 

https://sellercentral-europe.amazon.com/learn/?ref_=id_xx_shel_xx
https://sellercentral.amazon.co.uk/forums/
https://sellercentral.amazon.co.uk/forums/
https://sellercentral.amazon.co.uk/cu/contact-us?_encoding=UTF8&ref_=ag_contactus_conr_200364760&

