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EXPANDO



Specialisti na prodej přes Marketplace a 
on-line Expanzi na zahraniční trhy!



GMV
Amazon

3,1 mil 
EUR

Orders

50k

Sellers

EXPANDO AMAZON 
(květen 2020)

103
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Marketplace



VS
Eshop
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MARKETPLACE vs. ESHOP

MP Eshop



MARKETPLACES
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MARKETPLACES
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Amazon



AMAZON 
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Největší i nejoblíbenější online tržiště (+24 % 
za Q1 celosvětově)

Vysoký podíl produktového vyhledávání

Automatizace
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Kde Amazon funguje?



Začátek na Amazonu



Jinak, než předpokládáte...
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AMAZON EUROPE
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50 % 5 %

5 %

15 %

25 %



Aktivní prodejci
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8 mil prodejců na světě

1,2 mil registrováno 2019

3 mil aktivních prodejců na světě

Každou minutu se zaregistrují 2 noví



FORMY SPOLUPRÁCE
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VENDOR SELLER



FORMY DOPRAVY
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FBM FBA



FORMY LISTOVÁNÍ PRODUKTŮ
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UNIQ RESELLER



Pro Brand
s vlastním unikátním produktem

Pro Eshop
s tísíci produkty za dobrou cenu

Pro koho je Amazon?
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Pro Eshop..
Rychlý zdroj nových objednávek
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Prodejní účet Amazon + verifikace + account health

Datové propojení 

Zákaznický servis + vratky

Autopricing



 Prodej pro Eshop...
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Analýza 
feedu

Dodáte nám všechny 
potřebné dokumenty k 

založení účtu a následné 
verifikaci.

Založení účtu 
a verifikace

Listing a 
synchronizace 

dat
Pricing tool Zákaznický 

servis

Listing na základě EANu, 
případně ručně. 
Ceny a sklady 

aktualizujeme z  
jakéholiv XML feedu.

AI optimalizace cen k 
maximalizaci prodejů a zisku.

Krok za krokem..

Kolik produktů 
spárujeme dle EAN 
a za jaké ceny se 

prodávají?

Staráme se o 
komunikaci se 

zákazníkem v každém 
jazyce a dle pravidel 

Amazonu.
1 3 5

42
1 týden 1- 4 týdny 1 týden

Zahájení prodeje



Pro Brand...
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Listing + grafika

Traffic

Branding

FBA



 “Nový produkt” pod vlastním brandem 
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Potenciál

Produkty založíme v rámci 
našeho existujícího účtu.

Produkt přeložíme a připravíme k 
nalistování v nejvyšší kvalitě.

Listing FBA Recenze Marketing

Dáme vám informaci jak 
a kam zboží dopravit.

Získáme první recenze, které 
jsou nezbytné k prosazení v 

katalogu Amazonu.

Krok za krokem..

Jak si bude stát váš 
produkt a jaké jsou 

poplatky?

Pomocí našeho know 
how  maximalizujeme 

obchodní úspěch v 
relativně krátkém čase

1 3 5

42

1

1

1 týden 1 týden1 týden 1 týden
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Vlastní brand Přeprodej mnoha produktů

Brand    Obraty

Prodeje přes náš PAN European FBA 
účet - zákaznická historie, registrace k 

DPH v 7 zemích EU

Focus na

První výsledky?

Typ produktu

Měsíce
Týdny

Prodej Váš účet / Nás 
účet

Váš účet

Kdo posílá? Amazon Vaše logistika

Řešení?

Co bude potřeba

EXPANDO APP EXPANDO SERVICE

Recenze, giveaway, SEO Synchronizace skladů, cen a 
objednávek 

Napojení na všechny  tržiště v rámci jedné 
aplikace. 



Kdy to smysl nedává...
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Specifické kategorie zboží

Dlouhá doba dodání

Ceny



Amazon 
fee

7-15
%

Account

39 EUR

Data 
sync.

Náklady AMAZON Eshop  

40-200
EUR
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Náklady AMAZON Brand  
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IMPLEMENTACE LISTING + GRAFIKA PPC

REVIEWS FBAGIVEAWAY
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  Case study - “Prodej přes EANy”

Výsledek za 8 měsíců

        ＃26 000 objednávek        
 
490 (září) ⇨ 8 603 (duben) (+1 655%) 

          1 274 000 EUR  

30 000 (září) ⇨ 393 300 (duben) (+1 211 %) 

Autopricer

Rozšíření do dalších zemí

Začátek prodejů

Podpis smlouvy
 7/2019

Klient s ročním obratem 160 mil Kč, 10 tis produktů z kategorie sport fashion.

“Prodeje v řádech desetitisíců ihned po spuštění účtu. Signifikantní nárůst po rozšíření do 
dalších zemí a především aktivací Autopriceru, za 3 měsíce nárůst až na 400 000 tis EUR 

měsíčně.” 



Klient s ročním obratem 130 mil Kč, 100 produktů drobného nářadí pro řemeslníky.

“Správu účtu jsme přebrali na začátku září. Po nastavení FBA, investicích do marketingu a 
recenzí produktů se po 8 měsících dostal na měsíční obrat 34 000 EUR při cca 1 550 

objednávkách.”
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  Case study - “Vlastní brand”

Výsledek za 8 měsíců

         6 605 objednávek         
 
80 (září) ⇨ 1 547 (duben) (+ 1 833%) 

           170 000 EUR  

2 810 (září) ⇨ 33 833 (duben) (+ 1 104%) 

Přechod správy 
účtu pod Expando



Kde se to zasekne?
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Verifikace
Account heath

I opakovaná...

Nespárované 
produkty

Nabídka eshopu není na 
Amazonu...

Bez strategie

Co bude po listingu...



Ptáte se...
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Hromadný listing

Propagace (placená + neplacená)

Zakládání účtu

Kosmetika

Provize

Potraviny

Dodací lhůty

DPH, GmbH

Obch. podmínky

Nadrozměrné zásilky



growing globally together

David Cikánek 
david@expan.do 

Česká Republika
Havlíčkova 13
Praha, 110 00


