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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 akkoriban foglalkozni kezdtem. Azóta nem telt el olyan nap, 

hogy ne fejlesztettem volna az Amazon értékesítéssel kapcsolatos 

tudásomat. 

Ebben az ebookban segítek neked megérteni, hogy mi is pontosan az 

ungating és hogyan tudod a lehető leggyorsabban feloldani az egyes 

kategóriákat. A három legkedveltebb kategóriához – amelyben én magam 

is értékesítek - : Toys&Games, Grocery, Health&Beauty konkrét ötleteket 

adok a kezedbe amihez a termékek fényképeit is letöltheted, így még 

gyorsabbá téve neked ezt a folyamatot. 

 

 

 

És most vágjunk is bele … 
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Mi az az ungating?  

Az Amazonon léteznek olyan termékek illetve termékkategóriák amelyeket 

a beszerzése után közvetlenül nem értékesíthetünk az Amazon piacterén.  

Ennek egyszerű oka van: bizonyos termékkategóriákban illetve márkás 

termékeknél előfordultak az Amazonon hamisított illetve nem megbízható 

forrásból származó produktumok. Hogy az Amazon ezt kiküszöbölje, a 

problémásabb márkákat/kategóriákat feloldáshoz köti az értékesítők 

számára, akiknek legalább egyszer –az első kategória/márka értékesítés 

megkezdése előtt- bizonyítaniuk kell, hogy az áru beszerzése megbízható 

forrásból történt.  

A brand azaz márka korlátozás mindig felülírja a kategória korlátozást ami 

azt jelenti, hogy ha adott kategóriában már értékesítünk, de kategórián 

belül a brand feloldáshoz kötött, abban az esetben a márkát külön fel kell 

oldanunk. 

 

Hogyan deríthetjük ki, hogy egy brand/kategória értékesítése 

korlátozott? 

A legolcsóbb, bár nem a leggyorsabb módszer, hogy megpróbáljuk az adott 

terméket belistázni Seller Central fiókunkban.  

 

Hamar kiderül, hogy sajnos a brand korlátozva van, hiszen az „Apply to sell” 

gomb jelent meg az alap információk mellett. Hasonló helyzet fordulhat elő 

akkor is ha olyan terméket szeretnénk eladni, ahol kategóriát még nem 

oldottuk fel. 
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Egy sokkal gyorsabb és hatékonyabb módszer a BuyBot Pro program 

alkalmazása, amelyet nem tudok elégszer ajánlani az arbitrage/wholesale 

értékesítésben tevékenykedőknek – hiszen valami hihetetlen gyorsan egy 

gombnyomásra kideríthetjük, hogy a termék az összes költségünkkel 

kalkulálva profitábilis-e az összes piactéren, mennyi a pontos ROI, ungatelt-

e a termék, HAZMAT azaz veszélyes anyagokat tartalmazó termék-e, 

netalántán IP (szellem tulajdon) védett az Amazonon. 

 

 

A BBP használatával soha többé 

nem kell használnunk az Amazon 

által nyújtott 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. 

 

https://www.buybotpro.com/?rfsn=4809178.c8235b
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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A BBP a historikus adatokkal is szolgál amit a Keepától vásárol meg, így 

külön arra a programra már nem lesz szükséged.  

A BBP engem annyira megfogott – nagyszerű tool !!! -, hogy partnerséget 

kötöttem a fejlesztőkkel – Magyarország első számú nagyköveteként -, így 

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! 

 

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:  

https://www.buybotpro.com/?rfsn=4809178.c8235b
mailto:info@amazontermekek.hu
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 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. Ezt 

követően következik egy néhány hetes stressz ahol általában automata 

robotokkal váltunk üzenetet és azt érezzük, hogy 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 könnyen elejét vehetjük a 

fiókunk zárolásának. 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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HOGYAN OLDHATÓ FEL EGY KORLÁTOZÁS A GYAKORLATBAN?  

 

Ha valaki nincs tisztában a kategóriakorlát feloldásának egyszerűségével 

vagy nem talál egy Amazon által is elfogadott megbízható kereskedőt, 

annak lehetősége van erre szakosodott szolgáltatót igénybe venni. Ezek a 

cégek azonban a legtöbb esetben több ezer fontot gombolnak le a cégedről 

kategóriánként.  

Ha BBP-t használsz abban az esetben az „Ungate” gombra kattintva juthatsz 

el a kategóriafeloldás oldalára. Ha szimplán az Amazonon listázol, abban az 

esetben az „Apply to sell” gombra kell kattintanod. 

 

 

Brand ungate esetén a legtöbb esetben két verzió közül választhatsz: 

1 gyártótól kapott levél feltöltésével oldhatod fel a korlátozást, ahol a 

márka gyártója igazolja, hogy értékesítheted a termékeit. Ha nem 

közvetlenül a gyártótól történik a beszerzés abban az esetben ezt a verziót 

nem javaslom. 

A könnyebben járható út, hogy feltöltünk egy olyan számlát amely egy 

Amazon által is elfogadott disztribútortól vagy magától a gyártótól 

származik. 
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A számláknak viszont van néhány kritériuma: 

 legalább 10 rendelt termék ugyanabból a termékből (10 darab, így 

ha például 5-ös packban árulják abban az esetben elegendő 2db 5-

ös kiszerelés) 

 180 napnál nem lehet régebbi 

 Pontosan azt a cég címet tartalmazza, ahová a céged be van jegyezve. 

Lehetőség szerint a céged neve legyen feltüntetve, viszont elfogadott 

az igazgató neve is a cég címével 

 látható a disztribútor neve/címe 

 

Az összes pontot pipáld be, majd töltsd fel a számlát lehetőleg PDF vagy JPG 

formátumban.  

A brand ungate viszonylag gyors, általában néhány órán belül elbírálja az 

Amazon, de abban az esetben se essünk kétségbe ha ez pár napig tart. 

 

Kategória ungate esetében ugyanígy néz ki a fent említett számla 

kritériuma - azzal a különbséggel, hogy az Amazon a termékről fotókat is 

kér. A termékeket minden irányból le kell fotózni és figyelnünk kell arra, 

hogy ezek a képek nagyon jó minőségűek legyenek. Semmiképp ne 

próbálkozzunk meg egy elmosódott, homályos kép feltöltésével – mert 

szinte biztosan elutasítás lesz a kategória feloldás vége. 
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Fontos megjegyezni, hogy amennyiben elutasítaná az Amazon a feloldást, 

abban az esetben sincsen semmi gond, korlátlanul újra-próbálkozhatunk. 

A kategóriafeloldás rendszerint hosszabb ideig tart mint a márka feloldás. 

Szélsőséges esetben akár 2 hónapot is ülhet rajta az Amazon, amíg 

visszajelez, viszont az ebook írásának idején éppenséggel gyors az Amazon 

és sok esetben 1-2 napon belül felold egyes kategóriákat.  

 

AMAZON ÁLTAL ELFOGADOTT DISZTRIBÚTOR 

Az Egyesült Királyságban az egyik lenépszerűbb Amazonos értékesítők által 

ungatingre használt nagykereskedő a Harrisons Direct.  

 

DOC – Declaration of Conformity 

Egyes termékek esetében az Amazon kérhet tőled egy úgynevezett 

Declaration of Conformity röviden DOC dokumentumot az ungating során. 

Ebben az esetben is rendelkezésre áll a Harrisons Direct: 
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TERMÉKÖTLETEK KATEGÓRIA FELOLDÁSHOZ 

Online Arbitrage utam során 3 olyan gated termékkategóriát találtam, ahol 

igazán magas profittal értékesíthetők termékek az Amazonon: 

1. Grocery 

2. Toys&Games 

3. Health&Beauty  

Ezekhez a kategóriákhoz nyújtok neked konkrét termékötletet és hogy a 

fényképezésre se legyen gondod, így ezeket is csatolom, így csupán annyi 

dolgot lesz, hogy megrendelt őket a Harrisons Directből a prep centered 

címére és amint megérkezett a számlád már indulhat is az ungating a 

számlád illetve az itt csatolt képek feltöltésének segítségével. 

Figyelem! Rendelésnél ne ess bele abba a hibába, hogy a fizetésnél nem 

választod ki a megfelelő számlázási címet „Billing address”, mert 

alapvetően szinte minden szolgáltató automatikusan a szállítási címre 

számláz. Amennyiben a prep centered címe nem egyezik meg a szállítási 

címmel, abban az esetben ez probléma lehet. A Payment Method 

kiválasztásánál tudod ezt megtenni: amennyiben kiveszed a pipát a „My 

billing and shipping address are the same” részről, abban az esetben tudsz 

megadni egy szállítási címtől eltérő számlázási címet. 
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Fontos megjegyezni, a fenti termékek szinte biztosan nem lesznek profittal 

értékesíthetők az Amazonon, csupán ungatingre használjuk őket. Személy 

szerint azt javaslom, hogy ne is küldd be őket az FBA raktárba.  

Miért? Mert az ungate anélkül is működni fog, hogy beküldenéd őket az 

Amazonba, viszont így nem kell veszteséggel értékesítened. Jobban jársz, 

ha ezeket a termékeket egy másik platformon értékesíted, pl eBay , vagy 

haza küldöd a prep centerből (parcel2go) és az egész családot ellátod 

ajándékkal. Férfiaknak NIVEA krém, hölgyeknek cukorka, gyerekeknek 

sellő. Problem solved!   

Íme a termékek: 

Grocery Swizzels Love 
Hearts cukorkák 

– 2x8 case 

HARRISONS AMAZON 

Toys&Games Mermaid 
Princess – 1x24 

case 

HARRISONS AMAZON 

Health&Beauty NIVEA for MEN 
creme 3x4 cases 

HARRISONS AMAZON 

 
Képek 

letöltéséhez 
katt a termékre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amennyiben nem lenne készleten valamelyik termék abban az esetben 

alternatív megoldásként keress egy másik terméket amely mind a 

Harrisonsban mind az Amazonban megtalálható és a próbalistázás során 

kiderítheted, hogy valóban kategória gated termékről van-e szó. Ha igen 

akkor az is megteszi, hiszen a Harrisons 100%-ban Amazon által hitelesnek 

nyilvánított beszállító, így az onnan rendelt összes termékkel feloldható a 

kategória. 

https://www.parcel2go.com/
https://www.harrisonsdirect.co.uk/swizzels-love-hearts-gift-tube-108g.html
https://www.amazon.co.uk/Swizzels-Love-Hearts-Tube-108g/dp/B07GSX5HW3/ref=sr_1_5?dchild=1&keywords=Swizzels+Love+Hearts+Gift+Tube+108g&qid=1606408435&sr=8-5
https://www.harrisonsdirect.co.uk/mermaid-princess-3-doll-mermaid-set-with-accessories.html
https://www.amazon.co.uk/KandyToys-3-Piece-Mermaid-Playset/dp/B07D3GVZZL/ref=sr_1_7?dchild=1&keywords=mermaid+princess&qid=1606409393&quartzVehicle=6-132&replacementKeywords=mermaid&sr=8-7
https://www.harrisonsdirect.co.uk/nivea-for-men-creme-75ml.html?__cf_chl_captcha_tk__=6f8640b43ea1d224259afef65d868f06736dd0b0-1606410049-0-AS_ql0NdYrjAqd5E_fR4bMFe3aztii9UiW9CDLnPRfHNqCFHcG17_btCPrx-djam5otF2sOQLKZbOjuHYccqmeSDm8kdfhRgfkKKFBWdd7qr6zf7ddFNpKKLsLVGKVuAI2LGhQOO8UU6HIuNaeM4Zo-STqKUwmEHT3kjgKHYDabRjEW5MKnOWFdP2XEQQWQLFeaJ5Ay-2oyE3h6OJjTIc1BhWLadOBHGWK3PkQbHQ3_TGGIba8zHfMFgDJIXCtDXWqj9_t1LmG7vMhalgyRaGSmGzM5Ce4MRJ3Q3dn5-8Hzkcj9DOZWKEODULqJeRP23vfIPqO9ebqXxZSIvRm3vtkMJaqfydO-D16ImelmGSdgh_XuQ_FsRj3Rmc3CwHoLCMIK4MLcdNX05wqwiGy6HdgNU13ZyXVOYPV7ujCo6A6Y6OiNa0tBQC2ruwAXTlzc2MRdma8xnHVd6TEkhOyBoIpmP0oBIabOBBuP3OvCzQmXZJF1c29M4fnzaEx0XXOsQ8XTrnhkByCyt1ZTyi-9IHDO0Xak3qd634Wbgk3LxOeUBgTTBIXhgNfRewOGuYUdEkw
https://www.amazon.co.uk/Nivea-108062246-Men-Creme-75ml/dp/B01085E2I2/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=Nivea+For+Men+Creme+75ml&qid=1606410131&sr=8-4
https://amazontermekek.hu/wp-content/uploads/2020/11/ungate_gorcery.pdf
https://amazontermekek.hu/wp-content/uploads/2020/11/ungate_toys.pdf
https://amazontermekek.hu/wp-content/uploads/2020/11/ungate_beauty.pdf
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BÓNUSZ: Amennyiben az USA-ban tervezed felépíteni az FBA 

vállalkozásodat abban az esetben az alábbi Amazon által hitelesnek 

minősített nagykereskedőket ajánlom a Harrisons megfelelőjeként:  

Toys&Games, PC and Video Games : https://www.eedistribution.com/ 

Other categories: https://wholesale.frontiercoop.com/ 

 

HOGYAN AUTOMATIZÁLHATOD A TERMÉKKERESÉST ÉS TEHETSZ SZERT 

TÖBB SZÁZEZER FORINTOS PROFITRA A FENTI KATEGÓRIÁKBAN?  

 

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 

  

https://www.eedistribution.com/
https://wholesale.frontiercoop.com/
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Az igazi áttörést az jelentette az Amazon értékesítésemben, amikor 

rátaláltam az Online Arbitrage Deals fantasztikus szolgáltatására. 

Ez egy olyan oldal, amely egy Virtuális Asszisztenseket foglalkoztató profi 

arzenállal dolgozik, így minden egyes nap végén termékötleteket kínálnak 

az előfizetőiknek. Két csomagban gondolkozhatsz egy kisebb, amely napi 7-

10 termékötletet kínál , illetve egy nagyobb ami 14-17 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 inkább a minimum 35-40% feletti 

hasznot hozó termékeket rendelem csak meg. 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?   

 

 

 

 

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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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.  

Az bal oldali képen az aktuális termékeimre nézett ROI-t 

láthatod. Ebből a 8 termékből 6 termék az OAD oldaláról 

származik. 

 

 

 

És most vessünk egy pillantást a csomag ajánlatokra! 

Természetesen mint minden szolgáltatáshoz, ehhez is kedvezőbb áron 

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

https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
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Ahogy említettem két csomag közül választhatsz – én a havi előfizetés díjait 

mutatom be neked. A kisebb csomag 100 fontba kerül, míg a nagyobbnak 

250 font díj a 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 netalán 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. 

Online Arbitrage utam során rengeteg nagyszerű emberrel ismerkedtem 

meg, így az OAD fejlesztőivel, tulajdonosaival is akikkel partnerséget 

kötöttem immáron az Online Arbitrage magyarországi nagyköveteként.  

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. 

https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
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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 ebook elolvasása után a BEGINNERS csomagra biztosan nem lesz 

szükséged, hiszen már mindent tudsz az ungating folyamatról. Ha mégis úgy 

érzed, hogy szükséged lenne rá, akkor a dc132 kóddal juthatsz 

kedvezményhez. 

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! 

Amennyiben az amerikai piachoz lenne szükséged termékötletre: 

US Silver Plan – dc109  

US Gold Plan – dc199  

US Platinum Plan – dc289 

https://www.onlinearbitragedeals.com/?rfsn=4809173.89facb
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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

