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Amazon értékesítésen gondolkozol?  

Esetleg már belevágtál felépíteni a saját Amazon vállalkozásodat, de 

egyszerűen nem találod a siker kulcsát? Teljesen kilátástalannak látod a 

helyzetet, hiába keresed-kutatod - nem találod meg a megfelelő 

beszállítókat a megfelelő termékekkel amelyekkel profitot termelhetsz? 

Azon gondolkozol, hogy jobb lenne kiszállni és abba hagyni az egész 

üzletet? 

Akkor a lehető legjobb helyre keveredtél és a lehető legjobb e-book van a 

kezedben, amelynek segítségével akár már holnap megváltozhat az 

Amazonnal való kapcsolatod és egy héten belül profitábilissé teheted a 

vállalkozásodat. Az egész életed meg fog változni, ebben biztos vagyok. 

 

Engedd meg, hogy röviden bemutassam a saját történetem. 

Simon István vagyok megszállott Amazon 

értékesítő.  

2017-ben egy marokkói tengerparton olvastam 

először az Amazon businessről. A kép nem csak 

illusztráció, ez pontosan az az ominózus pillanat 

amely megváltoztatta az egész életemet.  

Egy baráti társasággal Marokkóban nyaraltunk, ahová az egyik barátom 

magával hozta Adam Hudson – PRIMED című könyvét. A könyv egy 

kedvcsináló bevezető az Amazon világába azon belül is a Private Label – 

azaz a saját márkás termékek létrehozásának modelljébe, amellyel a könyv 

elolvasása után foglalkozni kezdtem. Azóta nem telt el olyan nap, hogy ne 

fejlesztettem volna az Amazon értékesítéssel kapcsolatos tudásomat. 

Utam során a private labelen kívül két nagyszerű értékesítési modellbe is 

belekóstoltam: ezek a wholesale és az online arbitrage üzleti modellek. 

Hogy értsd mik is ezek pontosan, nemsokára röviden összefoglalom a főbb 

jellemzőit illetve egy táblázatban összesítem az egyes modellek előnyeit 

illetve hátrányait az eddigi tapasztalatim alapján. 
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A TITOK 

Az e-booknak, nem véletlenül a TITOK főcímet adtam.  

Amikor először találkoztam azokkal az eszközökkel, amit most teljes 

mértékben átnyújtok neked, akkor azt gondoltam, hogy „WOW, ez annyira 

működik, hogy szinte hihetetlen! Megtaláltam a meggazdagodás kulcsát, 

ezt mindenképp titokban kell tartanom.” 

Azóta telt-múlt az idő és a módszer működőképessége teljes mértékben 

bizonyosságot nyert. Utam során rengeteg eszközt kipróbáltam nem kevés 

időt, energiát és pénzt invesztálva a vállalkozásomba, míg el nem értem egy 

olyan pontra amikor azt mondhattam: „most már mindent láttam”. 

Kezdjünk el a hatékonyságra fókuszálni! Engedjük el az idő- és pénzigényes 

eszközöket, optimalizáljuk tökéletesre az Amazon „gépezetet”. 

Azt láttam, hogy a módszer emberek ezreinek életét változtatja meg főként 

az USA-ban illetve az Egyesült Királyságban. Azon gondolkoztam, mi lenne, 

ha Magyarországon is emberek százainak vagy netán ezreinek életét tenné 

jobbá ez a módszer, úgy, hogy ennek én is a részese lehetek.  

Kerestem annak lehetőségét, hogyan tudnám ezt a helyzetet egy „WIN-

WIN” szituációvá tenni. Életem során sosem gondolkodtam másként. Akkor 

vagyok teljes mértékben boldog és elégedett, ha mindenki, akivel együtt 

működök, úgy érzi, jól járt! Ebben az önző, önérdeken alapuló világban én 

az igazi önzetlenségen alapuló baráti partnerségekre törekszem. Amikor 

mindenki boldog, és mindenki learatja munkájának gyümölcsét a nap végén 

mosollyal az arcán azt gondolva, hogy az üzleti partnerei már nem csak 

partnerek, hanem barátok is egyben. 

Ekkor született meg a gondolat, hogy „féltve őrzött titkaim őrzőivel” azaz a 

használt eszközök fejlesztőivel partnerséget kötök. Beszélgetéseink során 

bebizonyosodott, hogy hasonlóan gondolkodunk, és nem csak a 

szenvedélyünk (Amazon business) ugyanaz, de a partnerségben való 

gondolkodásmódunk is megegyezik.  

Ekkor eldőlt: én leszek Magyaroroszág első számú nagykövete. Nem 

mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek! 
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AMAZON FBA 

Ha ezt már unásig ismered, menj is rögtön a következő oldalra! Azoknak, 

akik viszont még csak most ismerkednek az Amazonnal ez kötelező 

olvasmány! 

Az FBA a Fulfillment by Amazon rövidítése. Jelentése: Amazon általi 

"teljesítés". 

De mit is teljesít pontosan az Amazon? 

Gyakorlatilag mindent, ami egy online értékesítés velejárója: 

 tárolja a termékeinket a saját raktáraiban, 

 rendelés esetén leveszi a polcról, csomagolja az árut, majd átadja a 

futárszolgálatnak, 

 nyomon követi, hogy megérkezett-e az áru a vásárlóhoz, 

 visszajelző értékelést kér a vásárlótól, hogy mennyire elégedett az 

áruval illetve az eladó teljesítményével, 

 szükség esetén kezeli a visszaküldéseket illetve intézi a 

visszatérítéseket is. 

És a legnagyszerűbb a dologban, hogy mindezt anélkül teszi, hogy az 

eladónak bármit foglalkoznia kellene ezekkel a folyamatokkal. 

Az Amazon gyakorlatilag az értékesítők helyett old meg minden feladatot a 

raktározástól kezdve az ügyfélszolgálaton át ide értve még a számlázást is. 

Ha eladóként az Amazon FBA szolgáltatását veszed igénybe neked  csak 

annyi dolgod van, hogy eljuttasd a termékeidet az Amazon által kijelölt 

raktárakba, ezt követően az Amazon átveszi tőled az online értékesítéssel 

járó összes folyamatot. Egyszerű és nagyszerű! 

 

Az Amazon FBA vállalkozást rendszerint 3 tipikus üzleti modellel lehetséges 

elindítani, ezeket következő néhány oldalon fogom neked bemutatni. 
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PRIVATE LABEL üzleti modell 

Saját márkás termékek létrehozása. Feladatunk, hogy az Amazonon olyan 

termékeket találjunk amelyre alapvetően nagy az igény de viszonylag kevés 

variáció létezik belőle és/vagy saját ötletekkel fejleszthető. Valamilyen 

kisebb-nagyobb változtatással sokkal jobbá tehetjük a terméket, így 

kitűnhetünk a tömegből. Pl. ha egy baba párnából mindenki csak kéket és 

szürkét árul, mi megcsináljuk hupililában egy prémiumabb anyagból, azt 

fellogózzuk a saját márkánkkal, majd a lehető legprofibb képekkel, 

termékmodellek bevonásával … stb. profibbá válunk versenytársainknál 

ezzel magunkhoz csalogatva a vevők egy részét. 

A modell nehézsége, hogy a termékkeresés teljesen manuálisan történik: 

az Amazon különböző termékkategóriáit/termékeit egyesével nézzük át és 

próbáljuk megtalálni azt a piaci rést ahova be tudnánk csatlakozni a későbbi 

profitszerzés reményében.  

Ha megvan a termékötletünk (baromi sok idő, rengeteg meló, nem minden 

esetben izgalmas) akkor általában mivel Kínában a legolcsóbb a 

termékgyártás – fel kell vennünk rengeteg kínai gyártóval a kapcsolatot, 

nekik elküldjük a termékötletünket (kész konkrét tervekkel, méretekkel 

..stb.) ezt minden lehetséges jövőbeli partnerrel leegyeztetjük angol 

nyelven, majd a kiválasztott 3-4 partnerrel prototípust gyártatunk le, hogy 

minőségellenőrzést végezhessünk. 

Amennyiben megtaláltuk a megfelelő partnert elindulhat a gyártás – ez 

általában néhány száz de inkább ezres nagyságrendben történik, amit 

később az Amazon EU/USA piactereire szállítunk. 

A termék beérkezését követően viszont még nincs vége a munkának, -

révén, hogy nem ismert terméket/termékmárkát értékesítünk- következő 

lépésként feladatunk, hogy különböző marketingtechnikákat alkalmazva 

(nem kevés pénzért) magunkhoz csalogassuk első vevőinket, majd az 

eladásokkal fokozatosan egyre előkelőbb helyet foglaljunk el az Amazon 

termékei között. Cél a kulcsszavakra keresés után az első két oldal 

valamelyikén szerepelni. Továbbá a lehető legsebesebb módon gyűjtenünk 

kell termékünkre a pozitív visszajelzéseket ami szintén nem egyszerű 

feladat és az egész üzletünket romba döntheti 1-2 első negatív egyes 
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értékelés amit még az is előfordulhat, hogy valamelyik versenytársunktól 

kapunk. A PL világa kemény világ, de természetesen nem lehetetlen feladat 

és egy olyan modell amelyben alkotói szempontból is kiteljesedhetünk. 

 

WHOLESALE üzleti modell 

A private labellel szemben itt a termékkeresés sokkal egyszerűbb feladat és 

csupán  színtiszta értékesítésről beszélünk - nem teremtünk különösebben 

értéket, nincs alkotói munka. 

Feladatunk, hogy bekerüljünk olyan nagykereskedőkhöz jobb esetben 

gyártókhoz, akik olyan terméklistákkal tudnak szolgálni a részünkre ahol fel 

van tüntetve a termék vonalkódja és beszerzési ára. Különböző elemző 

szoftverek segítségével ezeket lefuttathatjuk az Amazonon és 

megtalálhatjuk azt a néhány egyébként már bejáratott jól ismert, márkás 

terméket amelyet profittal értékesíthetünk. 

Egyszerűnek hangzik, mégis nehéz feladat. A nagykereskedők hosszabb 

partneri kapcsolat, illetve nagyobb összegek elköltése után biztosítanak 

olyan kedvezményeket számunkra amivel a többi Amazonos 

versenytársunkkal szemben előnybe kerülhetünk. Mivel a legtöbb 

terméknél már van bent legalább 1 olyan eladó aki ezekkel a 

privilégiumokkal rendelkezik, így ha még sikerül is egyből profitábilisan 

becsatlakozni az adott termékbe - nagy a valószínűsége annak, hogy a 

versenytársunk addig nyomja az árat lefelé ahol nekünk már nullszaldóssá 

esetleg mínuszossá válik az eladás. Mindeközben a nagyobb 

kedvezménynek köszönhetően ő még minidig 20-30%-is haszonnal 

értékesíthet tovább. 

Ezeket a privilégiumokat rendszerint még akkor sem biztosítják egyből a 

nagykereskedők, amikor több milliós összeget szeretnénk náluk már az 

elején elkölteni, viszont a vállalkozásunk még gyerekcipőben jár, például 

csak a napokban jött létre. Az ő céljuk is az, hogy hosszútávú, megbízható 

partnerkapcsolatokat építsenek ki ehhez pedig megfelelő referencia, 

megbízható céges háttér szükséges. 
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Sajnos gyakran előfordul, hogy az Amazon értékesítőket élből 

visszautasítják, mivel pontosan a gyorsan meggazdagodni akaró Amazon 

kereskedőkkel nincs jó tapasztalatuk (jönnek-mennek), akik ráadásul 

egymás alá árazva sokszor akár az ajánlott fogyasztói ár alá mennek az 

árakkal, ezzel kisebb értékkel felruházva a terméknek és hátrányba hozva 

azokat az eladókat akik „brick-and-mortal” azaz fizikai boltban 

értékesítenek.  

Úgy gondolom a cél az, hogy előbb-utóbb mind a wholesale mind a private 

label modellben értékesítsünk, viszont a kezdéshez az Amazonon történő 

eladásnál nem ez a két modell a legmegfelelőbb és nagyon könnyen 

sikertelenségbe futhatunk bele nem kevés pénzt kockára téve az Amazon 

FBA vállalkozásunkon keresztül. 

 

Retail / Online Arbitrage 

Az arbitrázs fogalma a tőzsdei kereskedésből származik. Akkor lehetséges 

egy arbitrázs ügyletet végrehajtani, ha ugyanazon termék két különböző 

tőzsdén is kereskedhető. Az arbitrázs-tőzsdéző arra a szituációra vár, 

amikor a két tőzsde között nagyobb árazási eltérés alakul ki ugyanarra a 

termékre vonatkozóan amivel a két árfolyam közötti különbség lesz a 

kereskedő biztos profitja. 

Az Amazonra levetítve ez azt jelenti, hogy profitot szerzünk az által, hogy a 

termék az egyik piactéren olcsóbb vagy sokkal olcsóbb mint az Amazonon. 

Ez a piactér lehet bármelyik kiskereskedő ahol egyébként is olcsóbb a 

termék de lehetséges, hogy éppen aktuálisan valamilyen akció vagy 

kiárusítás van az adott termékre vonatkozóan aminek köszönhetően mi 

könnyen és gyorsan profitot realizálhatunk az Amazonon. Ezek a vételek 

legtöbbször lehetőségvásárlásnak minősülnek ami annyit tesz, hogy rövid 

ideig tartanak – ez általában maximum 2-3 hét – és a termék ezen az áron 

rövid időn belül újra már nem beszerezhető. Ezek az akciós kiskereskedői 

beszerzési árak szinte mindig jobbak, mint amennyit kezdőként akár egy 

nagykereskedőnél megkaphatnál. 
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Ennek az oka egyszerű: a kiskereskedő/üzletlánc/szupermarket sokkal 

nagyobb mennyiségben szerzi be termékeit mint amilyen mennyiségben te 

vagy én valaha is ezt meg tudnánk tenni, így sokkal nyomottabb áron jut 

hozzá a termékhez legtöbbször a nagykereskedőt kihagyva a beszerzési 

láncból közvetlenül a gyártótól.  

Hatalmas előnye a kiskerekedőtől való beszerzésnek, hogy nincs MoQ 

(Minimum Order Quantity), minimum rendelési mennyiség, akár 1 

terméket is beszerezhetünk amit pár nappal később már az Amazonon 

értékesíthetünk. Mind a private label mind a wholesale modelleknél van 

minimum rendelés ami a kisebb kezdőtőkével rendelkező vállalkozókat  

elvágja az Amazon kereskedés profitábilis lehetőségétől. Bár fentebb nem 

került említésre, de mind a PL, mind a WS esetében legkevesebb kb. 2-3 

millió forint kezdőtőke javasolt ahhoz, hogy már rövidtávon is sikereket 

érhessünk el az Amazon FBA vállalkozásunkban. Egy arbitrázzsal foglalkozó 

közösség szavazásán kiderült, hogy az ebben az üzleti modellben 

tevékenykedők által javasolt kezdőtőke ennél jóval kevesebbre rúg, 

minimum 1500 font, ami kb. 600.000 Ft. Retail Arbitrage esetén még ennél 

is kevesebb, kb. a fele elegendő.  

A Retail és Online Arbitrage közti különbség, hogy RA esetében az Amazon 

értékesítők személyesen keresik fel az üzleteket majd vásárolnak be 

fizikailag is érintkezve a termékekkel. Főleg a kis kezdőtőkével rendelkezők 

(500-1000 font) még nem veszik igénybe az Amazon FBA szolgáltatását ami 

azt jelenti, hogy bár az Amazonon értékesítenek, a logisztikát saját maguk 

látják el:  ők csomagolnak, majd adják fel egy futárszolgálat segítségével a 

terméket a vásárlónak. Így költséget spórolnak meg, hiszen a munkát saját 

maguk végezték el az Amazon helyett – amelynek köszönhetően nagyobb 

árrésre tettek szert, így gyorsabban növekedhet a kezdőtőke amely újabb 

termékek beszerzésére költhető. Hosszabb távon a növekedéssel 

arányosan ez a logisztikai kivitelezés nehezen tartható, annyi munkával jár 

ami egy 8 órás műszakkal sem teljesíthető. Mondanom sem kell, hogy ez 

csak azoknak az értékesítőknek lehetőség, akik fizikailag az adott országban 

tartózkodnak, így amennyiben Magyarországról tervezed elindítani a saját 

Amazon FBA vállalkozásodat, a Retail Arbitrage neked nem opció.  
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Maradt viszont az Online Arbitrage amely sokkal egyszerűbb és jóval 

kevesebb melóval jár, hiszen teljes mértékben automatizálható, így napi 1-

2 óra munkával érhető el 6-7 számjegyű havi profit (igen nem árbevétel, 

hanem színtiszta profit).  

Álljunk meg egy pillanatra, és egy kicsit tisztázzuk az árbevétel és a profit 

közti különbséget:  

Amikor azt látod, hogy valaki megosztott egy fotót az Amazon eladásairól – 

ott az árbevételt láthatod. Ebből lejön a termék beszerzési ára, az ÁFA, az 

amazon költségei, illetve egyéb költségek, mint szállítási költség, prep 

center költségek, marketingköltség és hasonlók. De akkor mégis mennyi a 

profitja ebből? 

A mérvadó szám a profit margin, azaz haszonkulcs, ami a mi esetünkben azt 

jelenti, hogy a bruttó eladási árhoz képest annak hány %-a maga a profit.  

Tapasztalatom az, hogy a private labelben értékesítők profit marginja 20-

50% között mozog, a kizárólag wholesale modellben kereskedőké 5-20% 

között, míg a kizárólag arbitrageban értékesítőké 15-30% között. 

 

Visszatérve az Online Arbitrage egyszerűségére:  

A feladatod csupán annyi, hogy megkeresd a profitábilis termékeket, 

megrendeld őket egy online webshopból egy logisztikai center címére 

(későbbiekben prep center) majd onnan továbbítják neked a csomagokat 

az Amazon FBA raktárba. Egy intelligens automata árazó segítségével 

beállítod a minimum/maximum eladási árakat, majd hátradőlsz és hagyod, 

hogy a szoftver dolgozzon neked a háttérben - eladásokat és ezzel profitot 

generálva az Amazon számládra.  

A jó hír az, hogy mind a termékkeresés, mind a logisztika teljes mértékben 

kiszervezhető folyamatok, ezzel időt, energiát megspórolva neked amely 

kulcs egy szabadabb, függetlenebb élethez. 

A következő oldalon az eddigi tapasztalataim alapján összeállítottam az 

egyes értékesítői modellek jellemzőit táblázatos formában összehasonlítva. 

  



© Simon István – amazontermekek.hu 

 

 Online Arbitrage Wholesale Private Label 
Javasolt minimum 

kezdőtőke 
500.000 – 1.000.000 Ft 1.500.000-3.000.000 Ft 2.500.000-5.000.000 Ft 

Profit Margin 15-30 % 5-15 % 20-50 % 

Kockázat az üzlet 
elindulását követő 

hónapokban 

alacsony közepes magas 

Amazon regisztrációt 
követő indulás 

1 héten belül kb. 1 hónap 3-6 hónap 

Napi munka mennyisége az 
indulást követően 

1-2 óra tapasztalattól 
függően (termékek 

átnézése, rendelés, prep 
center kommunikáció, 
számlák összegyűjtése) 

< 1 óra 
már elindult termékek 

esetén. egy beszállítói lista 
elemzése viszont általában 

ennél több időt vesz 
igénybe, VA*-nek 

kiszervezhető feladat. 

<30 perc 
következő termék 
megtalálása illetve 

megtervezése / gyártóval 
való tárgyalás lesz 

ismételten 3-6 hónap. VA*-
nek nem kiszervezhető. 

Angol nyelvtudás nem szükséges vagy csak 
minimális (webshopokban 

böngészéshez) 

legalább középszint, a 
későbbi jobb 

alkupozícióhoz inkább 
felsőfok – telefonon 

egyeztetés a kereskedővel a 
leghatékonyabb 

középszint – a kínaiak 
alapvetően egyszerűen 

beszélnek, viszont a 
termékspecifikációnál 

elengedhetetlen a részletes 
magyarázat, így nekünk 

jobban kell tudnunk 
beszélni a nyelvet, mint ők 

Termék újra 
beszerezhetősége hasonló 

feltételek mellett 

sok esetben csupán 2-4 hét hónapokon, akár éveken 
keresztül 

folyamatosan 
beszerezhető, kivéve 

Chinese New Year kb. 2-3 
hét teljes leállás 

extra kedvezmények azonnal – különböző 
kuponok, cashback 

hitelkártyák használatával 

hónapok alatt, a visszatérő 
rendelések és jó partneri 

kapcsolat kialakítása előre 
haladtával 

mennyiségi rendelés 
alkalmával azonnal 

Maximum rendelhető 
mennyiség 

egyes kereskedők 
korlátozzák a maximum 

megvehető darabszámot, 
de általában 24 óra 

elteltével ez a mennyiség 
újra rendelhető // a készlet 

erejéig 

készlet erejéig bármennyit legyártanak 

Rizikófaktor A kiskereskedő 
visszautasítja a bulk 

(mennyiségi) rendelést. 

Az eladásra szánt 
termékeidet a 
versenytársaid 

megpróbálják lekövetni. Jó 
partneri kapcsolattal a 

nagyobb kedvezmények 
jutása után már nem 

lesznek versenyképesek 
ezek az „ipari kémek”. 

Private Labelben 
gondolkozók megpróbálják 

lemásolni a termékedet. 
(ha mindent a lehető 
legprofibban csinálsz 

mindig versenyelőnyben 
leszel) 

 
A versenytársak 

megpróbálják termékedet 
1-es vagy újabban sok 5-ös 
értékeléssel elárasztani. (A 

sok 5-ös értékelésre azt 
feltételezi az Amazon hogy 

szabályellenesen 5-ös 
értékelést kérsz az eladások 

után) 

 

*VA: virtuális asszisztens 
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Melyik modellt válasszam? 

Ez természetesen egyedi preferencia kérdése. Mindhárom modell 

fantasztikus, amelyben már emberek tízezrei értek el hatalmas sikereket és  

millió dolláros bevételeket. 

Személyes véleményem szerint Magyarországról, magyar fizetésekből 

félretett pénzzel – a legrizikómentesebb választás az Online Arbitrage 

nagyszerű lehetősége. Nemcsak, hogy a legkevesebb kezdőtőkével 

létrehozható vállalkozás, de nagyon gyorsan (egy héten belül) elindítható 

és a lehető legalacsonyabb pénzügyi kockázattal bír a modellek közül. 

Gyors, egyszerű és magas haszonkulccsal működtethető. Egy üzleti modell, 

ami csak Angliában és Amerikában tízezreket tett független vállalkozóvá 

több pénzt, több időt és ezzel együtt több szabadságot adva az életükhöz.  

Nem állítom, hogy az Online Arbitragenál kell megállni, de úgy látom, 

hogy itt érdemes elkezdeni! Fel kell építeni egy erős pénzügyi alapot amely 

a vállalkozásod alappilére lesz. A pénzügyi építkezés során idővel a 

vállalkozásodnak múltja lesz, ami egy erős tárgyalási alapot biztosít az üzleti 

élet nagykutyáihoz. Az Arbitrage utad során kitapasztalod mik az igazán jól 

menő profitábilis termékek és ezekhez célzottan 

nagykereskedőket/gyártókat keresel majd, akik elé egy jól menő, 

magabiztos cégtulajdonosként állhatsz biztosítva ezzel a komolyságot és a 

win-win-en alapuló hosszútávú partnerség lehetőségét. Amikor pedig úgy 

érzed, hogy szellemileg is ki szeretnél teljesedni, akkor felépítheted a saját 

márkádat is, hiszen már rendelkezni fogsz annyi tőkével, amellyel egy 

sikertelen Private Label próbálkozás kockázatát is elbírja a vállalkozásod.  

 

STRATÉGIA az Online Arbitrageban 

Személyes mottóm az OA világához:  „Go wider, not deeper”,  az-az inkább 

szerezzünk be minél több termékből kevesebbet (10-30 darab), minthogy 

minél kevesebb termékből több legyen az Amazon raktárában. 
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Ennek két fő előnye van:  

1: sokkal kisebb az esélye, hogy beragadunk 1-1 termékbe ahova éppen 

beugrott több értékesítő is – nem túl kellemes több száz termékkel 

várakoznunk, hogy mikor tudunk végre profittal értékesíteni. 

2: ha több féle termékünk van az több napi eladást generál, amivel 

gyorsabban kipörgetjük a befektetett tőkénket, így a kamatos-kamat elve 

alapján sokkal gyorsabban növekedhet vállalkozásunk. 

 

INDULÓ KÖLTSÉGEK 

 

Mint minden üzletnek, így az Amazon FBA vállalkozásnak is megvannak a 

maga havi fix költségei amivel mindenképp jó tisztában lenni még az indulás 

előtt. 

Mivel Európában piaci méreteit tekintve még mindig az angol Amazon a 

legnagyobb, illetve az termékbeszerzésnél is főleg az angol piactérre 

fókuszál oldalunk, így célszerű az Egyesült Királyságban céget alapítani. 

Ez viszont sokkal könnyebb, mint gondolnád – céged akár 24 órán belül 

létrejöhet és csupán 1 angol font szükséges az alapításhoz. 

Összehasonlításképpen Magyarországon ehhez legalább 3 millió forintra 

lenne szükség. 

A cégalapításhoz illetve FBA vállalkozáshoz szükséged van: 

 angol székhelyszolgáltatásra:   £12.5/hó 

 könyvelői szolgáltatásra   £60/hó 
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 negyedéves ÁFA bevallásra   £16.6/hó 

 szoftverekre: termék beszerző, termék elemző és automata árazó 

szoftverekre     £100/hó 

 Amazon FBA szolgáltatás havi költéségre £25/hó 

 

Ez összesen £215, ami kb. 86.000 Ft fix költséget jelent havi bontásban. 

Természetesen a székhelyszolgáltatást évente, a negyedéves áfabevallást 

pedig negyedévente fizeted meg, viszont havi lebontásban tiszta a kép. 

Első ránézésre soknak tűnhet, viszont ha leosztjuk 30/31-el akkor talán 

jobban érzékelhető, hogy körülbelül napi 2 doboz cigaretta árába kerül egy 

Amazon FBA üzlet üzemeltetése egy angol LTD vállalkozáson keresztül. 

Azért, ez nem annyira rossz. 

Az üzlet során további kiadásként fog jelentkezni minden eladás után az 

Amazon közvetítői díja (általában 15%, de kategóriánként eltérő lehet) 

illetve a termék szállítási költsége (teljesítési díja – fulfilment fee), viszont 

ezeket az Amazon a bruttó eladási ár után fogja levonni, így külön nem 

érdemes vele számolni. Az eladás után fizetjük, ez szuper. 

Szintén kiadás a logisztikai center (prep center) szolgáltatási díja , ahol 

segítenek nekünk előkészíteni, majd beküldeni a termékeket az Amazon 

raktárába, továbbá a prep centerből az Amazonba való szállításnak is van 

költsége, viszont ez egységre nézve szinte elenyésző az Amazon partnereit 

használva. Ezekre az egyéb kiadásokra nem igazán érdemes költségként 

tekintenünk, sokkal célszerűbb a termékek megválasztása során a 

profitszámításnál figyelembe vennünk így egységre levetítve kaphatjuk 

meg a termékre vonatkozó ROI-t (return of investment) azaz a 

befektetésarányos megtérülésünket. 

 

Összefoglalva az összeg, amire fókuszálnunk kell mielőtt úgy döntenénk, 

hogy belevágunk: az körülbelül 86.000 Ft/hó összegű fix költség. 
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Az Online Arbitragehoz használt eszközök 

1: Termékbeszerzés 

Az angol piacon megtalálható néhány olyan szolgáltató amely 

termékötleteket kínál. Piackutatásom során az összes létező oldalt 

kipróbáltam és szinte kivétel nélkül az alábbi negatívumokat tapasztaltam: 

- rossz termékötletek: a prep költségek után alacsony ROI-val 

rendelkeztek 

- kevés az eladható mennyiség , sokszor 0-át mutatott a JungleScout 

Chrome extension (és ezért pénzt kértek…) 

- rendszerint csak olyan kiskereskedők ajánlata a kínálatban ahol a 

rendelhető mennyiség alacsony max. 3-5 darab 

- nincs limitálva a terméköletek eladási száma, így akár több száz 

ember megkapja ugyanazokat az ötleteket 

Nem kevés időmet, energiámat és pénzemet emésztette fel, hogy a piac 

összes szereplőjét végigpróbáltam. Viszont jó hír, hogy mindezeken neked 

már nem kell keresztül menned, hiszen minden titkomat megosztom veled. 

Az igazi áttörést az jelentette az Amazon értékesítésemben, amikor 

rátaláltam az Online Arbitrage Deals fantasztikus csapatára. 

Ez egy olyan oldal, amely egy Virtuális Asszisztenseket foglalkoztató profi 

arzenállal dolgozik, így minden egyes nap végén friss, naprakész, azonnal 

beszerezhető termékötleteket kínálnak az előfizetőiknek. Két csomagban 

gondolkozhatsz egy kisebb, amely napi 7-10 termékötletet kínál , illetve egy 

nagyobb ami 14-20 termékötletet nyújt. Amennyiben kisebb büdzsével 

rendelkezel (2000-3000 font) akkor a kisebb, ha ennél nagyobb büdzsével 

akkor a nagyobb csomagot ajánlom.  

FONTOS! Nem érdemes és nem is kell minden egyes termékbe beszállni! 

Ahogy egyre előrébb jutsz tapasztalatban az Amazon értékesítésben, idővel 

rááll a szemed a számodra legjobb ajánlatokra, illetve a minimális ROI 

preferenciáid is változni fognak. Kezdetben jómagam is a 20%-os 

megtérülésre hajtottam most már kizárólag a minimum 35-40% feletti 

hasznot hozó termékeket rendelem meg.  

https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
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Miért költenéd el a pénzed nagy részét egy 20%-os profitot hozó termékre, 

amikor holnap új nap van és újabb termékötleteket kapsz amiből ismét 

kiválaszthatod a számodra legjobbakat? 

Termékajánlat az Online Arbitrage Dealsen belül. 65% ROI, 817 havi eladás. 

Kell ennél több?   

 

Ami a legjobb, hogy csak limitált számú embernek osztják ki 

a termékötleteket és azokat is telejsen randomizált 

formában, így két vásárló ötleteiben maximum átfedés 

lehet, de nem egy az egyben ugyanazokat a termékeket 

kapja. Mivel hatalmas csapattal rendelkeznek, így egy nap 

több száz deal kerül be az adatbázisba amit egy intelligens 

algoritmus oszt szét az előfizetők között. Nem volt még 

olyan, hogy egy OAD ajánlatban megtalált és megvásárolt 

termékötlettel rosszul jártam volna, a magas profit illetve 

ROI az eladásokkal együtt szinte garantált. Gyakorlatilag 

virtuális asszisztenseket foglalkoztatok potom pénzért. 

A bal oldali képen az aktuális termékeimre nézett ROI-t 

láthatod. Ebből a 8 termékből 6 terméket az OAD oldaláról 

vadásztam le. 

 

 

 

https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
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És most vessünk egy pillantást a csomagokra! 

Természetesen mint minden szolgáltatáshoz, ehhez is kedvezőbb áron 

juthatsz hozzá ha egy évre előre fizeted ki a teljes összeget.  

Viszont én személy szerint azt szoktam javasolni, hogy bár valóban olcsóbb 

így a havi költséged, sokkal jobban jársz ha azt az összeget termékekbe 

forgatod és a következő hónapokban a kamatos kamat elve alapján hagyod 

dolgozni. Biztos vagyok benne, hogy sokkal több profitot hoz, mint az a 

kedvezmény amit az egy éves előfizetésért cserébe kapnál. Nem mellesleg 

– ha úgy hozza az élet, hogy valami miatt egy kis időre fel kell függesztened 

a napi businessed, akkor a szolgáltatás bármikor lemondható. 

Két csomag közül választhatsz: A kisebb csomag 100 fontba kerül, míg a 

nagyobbnak 250 font díj a havi költsége. Elsőre soknak tűnhet, de ha 

belegondolsz, hogy mennyi időt, energiát spórol meg neked napi 1 doboz 

cigaretta áráért, akkor mindjárt nem is fest olyan rosszul ez a szám. Miután 

pedig az itteni termékötletek segítségével építetted fel a többszázezres 

vagy netán milliós Amazon FBA vállalkozásodat – ez az összeg szinte már 

nevetségessé válik ezért a profi szolgáltatásért. Ebben a pontban, még ne 

regisztrálj, mindenképp olvass tovább !!!!! 

 

  

A VAT-vel azért nem kalkulálok, mert mindenki aki FBA-vel értékesít 

rendelkezik adószámmal, így az teljes mértékben visszaigényelhető. 

https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
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Online Arbitrage utam során rengeteg nagyszerű emberrel ismerkedtem 

meg, így az OAD fejlesztőivel illetve tulajdonosaival, akikkel partnerséget 

kötöttem immáron az Online Arbitrage magyarországi nagyköveteként. A 

OAD termékötletei exponenciálisan növelték meg bevételeimet. 

Az ebookban megosztott link egy partneri link, amelyet nem kötelező 

használnod. Amennyiben viszont használod nem csak, hogy támogatod a 

lelkesedésemet ilyen és ehhez hasonló fantasztikus tartalmak megírásához 

a jövőben is, de egy személyre szabott kedvezménykódot is felhasználhatsz, 

amivel az OAD szolgáltatás árából több, mint 25% kedvezményben 

részesülhetsz. WIN-WIN, itt mindenki nyer! 

Abban az esetben, ha megteheted: feltétlenül a nagyobb előfizetést 

ajánlom, hiszen nagyobb merítésből válogathatsz, így sokkal nagyobb 

eséllyel foghatsz ki nagyon magas ROI-val rendelkező termékeket nap mint 

nap. Minél nagyobb a választás lehetősége, annál nagyobbra nőhetsz a 

businessedben. 

Regisztráció: ITT 

 

STADARD DEAL FLOW ára: £ 99.99 helyett £ 67.83 (VAT nélkül) 

ACCELERATED DEAL FLOW ára: £ 249.99 helyett £ 189.99 (VAT nélkül) 

A linkhez felhasználható partneri kódok: 

STANDARD DEAL FLOW:       dc67 

ACCELERATED DEAL FLOW:    dc189 

Az külön fizetős BEGINNERS csomagra biztosan nem lesz szükséged, hiszen 

ingyenesen elérhetővé tettem számodra az ungating ebookot, amit az 

amazontermekek.hu-n keresztül tölthetsz le. Ha mégis úgy érzed, hogy 

szükséged lenne rá, akkor a dc132 kóddal juthatsz abból kedvezményhez. 

 

https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
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Hogy egy plusz bónusszal háláljam meg neked a linken keresztüli 

regisztrációt: nincs más teendőd, mint írnod egy e-mailt az 

info@amazontermekek.hu címre a regisztráció dátumával és az e-mail 

címeddel a beazonosításhoz, hálám jeléül pedig 3 db ingyenes 

termékötletet küldök neked válaszul az elkövetkező napokban az OAD 

kedvezményed mellé!  

Ezen felül meghívlak a szupertitkos Facebook csoportomba is, ahol napi 

szinten támogatom az Amazon sellertársaim munkáját. Ebben a csoportban 

elérhetők lesznek olyan Facebook Live bejelentkezések, ahol az üzleti 

partnereimmel osztunk meg veled naprakész információkat az Amazonról. 

 

Amennyiben az amerikai piachoz lenne szükséged termékötletre, az alábbi 

kódokat használhatod a linkemen keresztül: 

US Silver Plan – dc109  

US Gold Plan – dc199  

US Platinum Plan – dc289 

  

mailto:info@amazontermekek.hu
https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
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2. Termékelemzés – BuyBot Pro 

 

Bár az Online Arbitrage Deals csapata hatalmas körültekintéssel jár el a 

termékek elemzése során, mégis a mi feladatunk megbizonyosodni arról, 

hogy a termékek megfelelnek-e egyéni preferenciáinknak és azzal valóban 

profitot érhetünk-e el annyi időn belül amennyi időn belül mi szeretnénk. 

A BuyBot Pro minden számunkra fontos információt egy gombnyomásra 

kielemez az Amazon oldalán: 

- mekkora az aktuálisan elérhető profit 

- egyéni eladási ár-változtatásokkal várható profit 

- amazon költségei, VAT összege 

- becsült havi eladás 

- értékesíthetem a terméket (vonatkozik rá valamilyen 

márka/kategória korlát)? 

- HAZMAT (veszélyes anyagokat tartalmazó) termék? 

- szellemi tulajdon (IP) védett termék? 

- hány versenytárs árulja a terméket, nekik mekkora a készletük 

- az egyes európai piactereken mi a BSR (best seller rank), illetve az 

eladási ár? 

- 7-30-90-180-360 napos átlagárat grafikonnal 

https://www.buybotpro.com/?rfsn=4809178.c8235b
https://www.buybotpro.com/?rfsn=4809178.c8235b
https://www.buybotpro.com/?rfsn=4809178.c8235b
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- árak és eladók számának változása napi szinten 

- tárolási költségek 1-3-6-9-12 hónapokra nézve 

- egyéni preferencia beállítások: prep költség, kötegelési költség 

- …stb. 

 

 

 

https://www.buybotpro.com/?rfsn=4809178.c8235b
https://www.buybotpro.com/?rfsn=4809178.c8235b
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A BBP használatával soha többé nem kell használnunk az Amazon által 

nyújtott (szerintem gagyi) calculatort profitszámításhoz, hiszen a BBP a 

beszerzési ár megadásával pillanatok alatt kiszámolja nekünk az aktuális 

költségek levonásával alakuló ROI-t a jelenlegi BuyBox árra, amely 

szabadon változtatható, ha megnéznéd hogy az ár változtatásával milyen 

irányba alakul a jövőben az elérhető megtérülésed. Rengeteg időt, energiát 

és felesleges számológép kattintgatást spórol meg nekünk ez a kis tool, ami 

mindössze kb. 20 fontba kerül havonta. 

A BBP a historikus adatokkal is szolgál amit a Keepától vásárol meg, így 

külön arra a programra már nem lesz szükséged.  

Az ebookban egy partneri linket találhatsz meg. Nem muszáj ezt 

használnod, bár semmivel sem fizetsz többet mintha az oldal direkt linkjén 

keresztül regisztrálnál, viszont támogatod a lelkesedésemet, hogy továbbra 

ilyen és ehhez hasonló szuper tartalmakat tegyek elérhetővé számodra 

teljesen ingyen.  

Hogy pluszban megköszönjem a linken keresztüli regisztrációt: nincs más 

teendőd, mint írnod egy e-mailt az info@amazontermekek.hu címre a 

regisztráció dátumával és az e-mail címeddel a beazonosításhoz,  

hálám jeléül pedig 3 db ingyenes Amazon termékötletet küldök neked 

válaszul az elkövetkező napokban! 

https://www.buybotpro.com/?rfsn=4809178.c8235b
https://www.buybotpro.com/?rfsn=4809178.c8235b
mailto:info@amazontermekek.hu
https://www.buybotpro.com/?rfsn=4809178.c8235b
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Két csomag közül választhatok, melyiket válaszam?  

 

Az alap BBP minden funkciójával együtt tökéletes – viszont van lehetőség 

egy kiegészítő szolgáltatás vásárlására, melynek a SUSPENSION 

SAFEGUARD nevet adták. 

A SUSPENSION SAFEGUARD arra az esetre szolgál, ha valami miatt az 

Amazon fiókunk letiltásra kerülne. Ilyen kiszámíthatatlan helyzetben nem 

tudhatjuk, hogy mi tévők legyünk.  

Az Amazon letilthatja a fiókunkat, ha:  

 több felhasználói fiók gyanúja áll fent a nevünk alatt (Multiple 

Related Accounts) 

 tilos terméket értékesítünk (Selling Restricted Products) 

 alacsony eladói teljesítmény (Poor Seller Performance) 

 szabályzatba ütköző ügyfélkommunikáció (Improper Customer 

Communication) – pl. 5* feedback kérése a termékünkre TOS ellenes 

 kései csomagküldés - FBM, ez FBA-s eladókra nem vonatkozik 

 felgyülemlő termék probléma (Inauthentic Product Complaints) – 

inkább private label termékekre jellemző 

 védjegyes fotók, termékleírások használata (Using Copyrighted 

Images/Text) – szintén nem igazán jellemző arbitrage/wholesale 

modellekben 

 egyéb ToS (Terms of Service)-be ütköző tevékenységek 

A fenti helyzetekre senki sincs felkészülve. Elég egy apró hiba amire 

egyébként nem is gondolnánk és máris letiltotta a fiókunkat az Amazon. 

https://www.buybotpro.com/?rfsn=4809178.c8235b
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Ezt követően következik egy néhány hetes stressz ahol általában automata 

robotokkal váltunk üzenetet és azt érezzük, hogy nem sehogy nem jutunk 

előrébb.  

Ezekre a helyzetekre már elérhetőek különböző erre szakosodott cégek akik 

megoldást kínálnak és természetesen ilyenkor nekünk minden pénzt megér 

a segítség, hiszen sem értékesíteni, sem pénzt kifizetni nem tudunk addig 

amíg nem tisztáztuk a helyzetünket az Amazonnal. Ezek a szolgáltatások 

egy vagyonba kerülnek, többezer fontos nagyságrendűek.  

A SUSPENSION SAFEGUARD-ra történő feliratkozással a BBP profi csapata 

vállalja, hogy amennyiben az előfizetés megkezdését követően bármikor 

ilyen problémába ütköznél, ők egyéb költség nélkül segítenek megoldani a 

problémát. 

Olyan profi, mindenre kiterjedő PoA (Plan of Action) e-mail adatbázissal 

rendelkeznek, amelyek segítségével könnyedén rövidre zárhatjuk Amazon 

fiókunk zárolását. Mindenben segítenek és addig nem engedik el a kezed, 

amíg az Amazonnal meg nem oldódott a probléma. Nem tudom 

hangsúlyozni, hogy ez mennyire jó lehetőség és ezért a potom pénzért 

cserébe nem kell  rettegésben lenned, hogy mi lesz az Amazon fiókoddal ha 

egyszer téged is utolér a fiókod felfüggesztése. 
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3. Az automatikus árazó – Profit Protector Pro 

Természetesen nem te vagy az első, és nem is az utolsó aki az Amazon FBA 

fantasztikus lehetőségét kihasználva szeretne extra jövedelemhez jutni, így 

általánosságban elmondható, hogy hatalmas verseny folyik az eladásokért.  

De mi történik akkor, ha egy terméket több eladó is értékesít? 

Online Arbitrage és Wholesale esetében szinte mindig több eladó értékesít 

1 adott terméket. Ebben az esetben az Amazon intelligens algoritmusa 

eldönti, hogy ki legyen az az eladó, akinek a készletéből éppen aktuálisan 

eladást generál a következő vásárlónak, ez pedig az úgynevezett BuyBox 

algoritmus. 

A BuyBox nem más, az Amazon 

termékoldalak jobb oldalán lévő „Buy 

Now” gomb amellyel a vásárlók a 

kosarukba tehetik a terméket. Egy átlagos 

vásárlónak fogalma sincs ennek 

jelentőségéről, hiszen ő csak 

megvásárolja a terméket, az eladók 

viszont ádáz harcot vívnak a BuyBox és 

ezzel együtt a vásárlások megszerzéséért. 

A BuyBox algoritmusa szupertitkos és csak 

az Amazon által ismert. Van azonban 

néhány faktor am nyilvánvaló és minden 

bizonnyal figyelembevételre kerül:  

 az eladási ár 

 a teljesítés típusa (FBA vs FBM) 

 szállítási idő 

 készlet rendelkezésreállás  

 hibás termékek eladásának száma 

 eladó értékelései 

 …stb. 

  

https://www.profitprotectorpro.com/?ref=istvansimon
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Most képzeld el, hogyha ennyire nagy a verseny, és pl. az eladási ár is faktor, 

akkor hogyan lehetséges manuálisan tartani a versenyt a BuyBox 

megszerzésért? Természetesen a válasz az, hogy sehogy. Nem ülhetsz 0-24-

ben a géped/mobilod előtt és nem is ez a cél. A cél a teljes automatizáció! 

Az ár-automatizációra megoldást kínál az Amazon ingyenes beépített 

repricer eszköze, viszont a kellemetlen élmények elkerülése végett csak 

említést teszek róla és nem kerül bemutatásra. A beépített átárazó célja, 

hogy a lehető legalacsonyabbra nyomja az eladók közti árat ezzel még 

nagyobb ügyfélélményt szerezve vásárlóinak. Eladóként viszont valljuk be, 

nem túl szerencsés folyamatosan egyre kevesebb marginnal értékesíteni. 

Javaslatom, hogy eszedbe se jusson ezt a „lehetőséget” használni, nagy 

ívben kerüld el az Amazon beépített szolgáltatását!!! 

Megoldást jelentenek a külső átárazó eszközök, amik az egyéni 

preferenciáink megadását követően (minimum/maximum ár, eladási 

stratégia) 0-24-ben figyelik a versenytársak és a háttérben azért dolgoznak, 

hogy mi uraljuk az eladások nagyobbik részét. Fontos kiemelni, hogy ezek 

az eszközök nem csak lefelé de felfelé is folyamatosan áraznak annak 

érdekében, hogy az eladó a lehető legnagyobb profitot érhesse el eladásai 

után.  

A legismertebb repricerek közé tartozik a: Profit Protector Pro, a Bqool, A 

RepricerExpress és az euEssentials. Volt szerencsém legalább 1 hónapig 

mind a 4 toolt tesztelni és teljes magabiztossággal állíthatom, hogy ár-érték 

arányban a Profit Protector Pro viszi a pálmát. Használata óta az eladásaim 

száma megnövekedett és jómagam is meg tudom erősíteni a PPP Facebook 

csoportjában postolt bejegyzéseket (a PPP előfizetésével lehet csatlakozni), 

hogy napról-napra valamiféle „magic” tapasztalható az eladásokban. Had 

osszam meg veled az egyik, napokban történt személyes „magic”-

élményemet. Az egyik Thomas a gőzmozdony játékból amit értékesítek 

több darabot is £19.99-ert  adott el a Profit Protector Pro annak ellenére, 

hogy az eladók nagy része £9.99-13.99  áron értékesített. Fogalmam sincs, hogy 

hogyan csinálta … szó szerint egy varázslat. 

 

https://www.profitprotectorpro.com/?ref=istvansimon
https://www.profitprotectorpro.com/?ref=istvansimon
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A PPP egyik legnagyobb előnye a többi versenytáráshoz képest, hogy az összes 

létező piactéren egy oldalon tudjuk beállítani az árazást illetve a stratégiát, így 

egyáltalán nem annyira időigényes mint a többi repricer tool esetében, ahol 

minden ország külön felületet kapott. 

 

 

A PPP beállításáról, annak lehetőségeiről, működéséről megtalálható lesz 

egy oktatóvideó az amazontermekek.hu oldalon. Elöljáróban a Balanced 

Sales Accumulator használatát javaslom alap beállításként, a későbbiekben 

pedig terméktől illetve céltól függően (eladási mennyiség vs profit 

nagysága) változtatható a stratégia. 

A PROFIT PROTECTOR PRO partneri linken keresztüli regisztrációja esetén 

szintén él a 3 ingyenes termékötlet ajándékom. 

Nincs más teendőd, mint írnod egy e-mailt az info@amazontermekek.hu 

címre a regisztráció dátumával és az e-mail címeddel a beazonosításhoz,  

hálám jeléül pedig 3 db ingyenes, naprakész Amazon termékötletet 

küldök neked válaszul az elkövetkező napokban!  

A PPP+BBP együttes regisztrációja esetén pedig jogosult vagy a 

Szupertitkos Facebook csoportba való meghívásra is, ahol napi szinten 

támogatom az Amazon sellertársaim munkáját. 

https://www.profitprotectorpro.com/?ref=istvansimon
https://www.profitprotectorpro.com/?ref=istvansimon
https://www.profitprotectorpro.com/?ref=istvansimon
mailto:info@amazontermekek.hu
https://www.profitprotectorpro.com?ref=istvansimon
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Ebben a csoportban elérhetők lesznek olyan Facebook Live 

bejelentkezések, ahol az üzleti partnereimmel osztunk meg veled 

naprakész információkat az Amazonról. 

 

 

 

Remélem tetszett az ebook és kívánom neked, hogy hozzám hasonló 

sikereket érj el az Amazon FBA vállalkozásod során!  

Lesznek hullámhegyek s völgyek, idegességek és tanulópénzek, de próbálj 

meg ezeken túllépni! 1-2 sikertelenség ne tántorítson el a céljaid elérésétől! 

Maradj fókuszált, szívd fel magad ha pedig úgy érzed elvesztél ne félj 

segítséget kérni hozzád hasonló Amazon Sellerektől akár a Facebook 

csoportban! Ne feledd… Az üzleti élet nem egyszerű, ha az lenne mindenki 

ezt csinálná!  

Én hiszek benned, meg tudod csinálni!  

 

 

   Simon István – amazontermekek.hu 

   

 

 

 

  

https://www.facebook.com/groups/2899291967006597
https://www.facebook.com/groups/2899291967006597

