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Przewodnik eBay 2021

Jak zoptymalizować oferty? Lista kontrolna

Fundamenty to ... podstawa
No dobrze, masz świetny produkt i chcesz już go wystawić w serwisie eBay. Ale czy korzystasz
z najlepszych praktyk pozwalających zoptymalizować swoje oferty tak, by kupujący mieli największe
szanse je dostrzec? Zapoznaj się z naszym poradnikiem, który wskazuje najważniejsze cechy dobrze
przygotowanej oferty na eBay.

Utwórz tytuł oferty, wpisując najważniejsze słowa kluczowe na początku
•

Napisz dokładnie, czym jest produkt, nawet jeśli wymaga to powtórzenia nazwy kategorii

•

Optymalna kolejność słów w tytule to marka, rodzaj produktu i informacje szczegółowe,
np. Silentnight Superspring Hollowfibre Pillow Extra Softness & Comfort 2 Pack [pol.]
Silentnight Superspring Hollowfibre poduszka super miękka i komfortowa dwupak

•

Możesz użyć maksymalnie 80 znaków, ale pamiętaj, że w widoku galerii tytuł zostanie
skrócony, dlatego pierwsze 55 znaków jest najważniejsze

•

Nie stosuj akronimów lub wyrażeń żargonowych takich, jak RRP (Recommended Retail
Price - rekomendowana cena detaliczna) lub BNIB (Brand New In Box - produkt nowy
w opakowaniu)

•

Dodanie podtytułu oferty może być dodatkowo płatne

Zamieść ofertę we właściwej kategorii i podkategorii
•

To pierwszy sposób filtrowania stosowany przez kupujących, więc wystawienie produktu
w właściwej kategorii i podkategorii jest wyjątkowo ważne

•

Przypisanie drugiej kategorii do oferty może skutkować naliczeniem dodatkowej opłaty

•

Włącz alert przypomnień o aktualizacjach w taksonomii kategorii eBay, aby mieć pewność,
że w przypadku wprowadzenia zmian, Twoja oferta wciąż znajduje się w odpowiedniej
kategorii

Dodaj identyfikatory produktu – markę, numer GTIN (EAN) oraz MPN
•

Nie wszystkie produkty wymagają numeru GTIN (Globalny Numer Jednostki Handlowej)
lub kod producenta/numer katalogowy (MPN - Manufacturer Part Number), ale tam,
gdzie jest to możliwe, należy je dodać, ponieważ przynoszą one dodatkowe korzyści
marketingowe

•

Jeśli jesteś producentem lub właścicielem marki, możesz zgłosić się do GS1 Polska, aby
uzyskać pulę numerów GTIN (kodów EAN) dla swoich produktów. Numer GTIN identyfikuje
produkt w sposób jednoznaczny, dzięki czemu zapewnia ochronę marki

•

Oferty opatrzone numerem GTIN i innymi identyfikatorami są łatwiej rozpoznawane
przez algorytmy wyszukiwarek, co korzystnie wpływa na ich wysokie pozycjonowanie.
Ponadto takie oferty mogą pojawić się w zewnętrznych wyszukiwarkach i porównywarkach
produktów, a to z kolei sprawia, że większa ilość osób może zobaczyć daną ofertę i
dokonać zakupu produktu

•

Według Google, produkty opatrzone numerem GTIN mogą uzyskać o 20% wyższy
współczynnik konwersji niż produkty ich pozbawione, a także widoczność wyższą o 40%

Pamiętaj: jeśli produkt jest fabrycznie nowy, musisz podać numer GTIN, aby znaleźć się w
wynikach wyszukiwarki Google Shopping.
2

Uzupełnij szczegóły przedmiotu za pomocą atrybutów sugerowanych przez eBay

•

Uzupełnij możliwie jak najwięcej atrybutów produktowych, aby uniknąć wykluczenia Twojej
oferty z wyników wyszukiwania. Miej na względzie, że kupujący korzystają z dostępnych
filtrów, aby zawęzić wyniki wyszukiwania i odnaleźć produkty o pożądanych przez nich
cechach

•

Aktualnie eBay wymaga podania co najmniej trzech najważniejszych szczegółów produktu
dla każdej kategorii. Sprawdź, które z nich są wymagane dla Twojego produktu: https://
sellercentre.ebay.co.uk/listings/item-specifics

•

Szczegóły przedmiotu mogą się różnić zależnie od kategorii - pamiętaj więc, aby
sprawdzić, w jakiej kategorii znajdzie się Twój produkt, aby zyskać pewność, że wypełnione
są przynajmniej atrybuty podane w obszarze widocznym bez przewijania strony

Opisz stan przedmiotów zgodnie ze stanem faktycznym
•

Jeśli sprzedawany przez Ciebie produkt nie jest nowy, opisz go prawidłowo - zgodnie
z rzeczywistością, aby klienci mieli pełną świadomość tego, jaki produkt kupują.
Ograniczysz w ten sposób ilość zwracanych towarów

•

Pamiętaj, aby fotografie produktu odzwierciedlały produkt w pełni, szczególnie jeśli posiada
niedoskonałości/wady. Wówczas kupujący będą mieli możliwość dokonania świadomego
wyboru i dokonania zakupu

Upewnij się, że opis produktu jest treściwy!

•

Warunki sprzedaży zamieść w odpowiednich polach, a nie w opisie - jest to szczególnie
ważne w przypadku urządzeń mobilnych, na których widok oferty jest zmodyfikowany
- dostosowany do oglądania na mniejszych ekranach

•

Oferta na urządzeniach mobilnych automatycznie dzieli treści w ofercie na sekcje, takie
jak zwroty i warunki sprzedaży. Zadbaj o to, aby te informacje były uzupełnione w
odpowiednich polach
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Na początku procesu wystawiania
przedmiotu możesz wprowadzić kilka
rodzajów identyfikatorów, w tym GTIN
(EAN / UPC). Serwis eBay używa ich do
połączenia sprzedawanego przez Ciebie
przedmiotu z swoim katalogiem.

Następnie eBay przedstawi Ci szereg
możliwych do wybrania przedmiotów
pasujących do wyników wyszukiwania,
np. hasło „iPhone” spowoduje
wyświetlenie kilku opcji. Jeśli korzystasz
z numeru GTIN, pokaże się tylko jedna
opcja.

Gdy wybierzesz już przedmiot, eBay
poprosi Cię o weryfikację atrybutów
automatycznie wypełnionych z użyciem
katalogu serwisu.

Po ich wybraniu, będziesz mógł
wprowadzić szczegółowe informacje
dla swojej oferty, w tym cenę, opcje
wysyłki, stan przedmiotu itd.
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Zwiększ widoczność oferty
Gdy Twoje podstawowe oferty są już prawidłowe, czas pomyśleć o poprawie ich widoczności szczególnie na urządzeniach mobilnych. Poniżej znajdziesz listę porad i podpowiedzi, dzięki którym
będziesz mógł poprawić widoczność swoich ofert i zwiększyć szansę na wzrost ich konwersji.

Dodaj opis produktu dostosowany do urządzeń mobilnych
Ponad połowa transakcji w serwisie eBay odbywa się na urządzeniach mobilnych. Jest więc
szalenie ważne, by Twoje opisy były dostosowane do wyświetlana na małych ekranach.
•

Opisuj produkty krótko i w punkt - Pamiętaj, kupujący robiący zakupy na urządzeniach
mobilnych czytają opisy wyświetlane na małych ekranach - staraj się więc pisać tak zwięźle,
jak to możliwe, nie pomijając żadnych istotnych szczegółów, np. najważniejszych informacji
o stanie produktu

•

Serwis eBay nie zezwala już na aktywne treści - W opisach przedmiotów nie należy już
stosować skomplikowanych kodów HTML, np. karuzel do sprzedaży krzyżowej. Dzieje się tak,
ponieważ taka treść prawdopodobnie nie wyświetli się prawidłowo na różnych urządzeniach
mobilnych oraz wymaga częstych aktualizacji, co może irytować kupujących chcących
wyświetlić więcej informacji szczegółowych. Więcej informacji szczegółowych znajdziesz
w polityce Javascript serwisu eBay: http://www.ebay.co.uk/help/policies/listing-policies/
javascript-policy?id=4247

•

Sprawdź, jak Twoje oferty wyświetlają się na różnych urządzeniach mobilnych
– Jak wspomniano wyżej, czytniki HTML różnią się zależnie od tego, na jakich urządzeniach
działają. Istnieją różne narzędzia online pozwalające sprawdzić wygląd przygotowanych ofert.
Wystarczy wpisać adres URL i wybrać interesujące nas urządzenie mobilne

•

Stosuj proste formatowanie – Wypunktuj najważniejsze cechy produktu - to pozwoli
kupującym szybko przeskanować tekst wzrokiem i wychwycić istotne elementy

•

Zwiększ czytelność stosując wyraźny tekst – Stosuj czarną czcionkę w rozmiarze 12–14,
na białym tle

•

W odpowiednich polach oferty należy podać koszt wysyłki, sposób płatności
i informacje o zwrotach
– Informacje o kosztach wysyłki, sposobie płatności i zwrotach podaj w przeznaczonych do
tego polach – będzie to znacznie skuteczniejsze, niż podawanie ich w treści opisu, co mogłoby
utrudnić zapoznanie się z informacjami o samym przedmiocie.

Zaproponuj kilka opcji wysyłki

•

Może to brzmieć jak truizm, ale algorytm wyszukiwania eBay priorytetowo traktuje oferty
z „szybką i bezpłatną” opcją wysyłki - jeśli więc możesz ją zaoferować, warto to zrobić

•

O ile to możliwe zaoferuj też inne opcje wysyłki - nie wszystkim kupującym się spieszy
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Stosuj kwadratowe obrazy o szerokości co najmniej 1600 pikseli

•

eBay zaleca, aby krótszy bok obrazu miał długość co najmniej 1600 pikseli, a maksymalny
rozmiar pliku wynosił 7 MB

•

Aby ułatwić kupującemu obejrzenie przedmiotu, umieść go w centrum fotografii i wypełnij
nim cały kadr, aby puste tło zajmowało jak najmniej przestrzeni

•

eBay zaczął blokować obrazy niespełniające wytycznych, więc lepiej stosować się do
bieżących zasad

Stosuj funkcję wielowariantową, gdy jest to uzasadnione

•

Jeśli Twój produkt jest dostępny w różnych kolorach i rozmiarach, przygotuj swoją ofertę
jako jedną wielowariantową, a nie kilka ofert dla poszczególnych wariantów - umożliwi to
połączenie sprzedaży wszystkich wariantów produktu, a co za tym idzie podniesienie jego
rankingu w wyszukiwarce, ponieważ każdy sprzedany wariant liczy się do sprzedaży danej
oferty

•

Pamiętaj, że potrzebujesz osobnego, nowego numeru GTIN (kodu EAN) na każdy wariant
produktowy - każda cecha, która odróżnia jeden produkt od drugiego np. model, kolor,
kształt, rozmiar, czy smak, wymaga nadania odrębnego numeru GTIN (kodu EAN)

Zaoferuj proste warunki zwrotów
•

Serwis eBay zachęca sprzedawców biznesowych do rozszerzenia okna zwrotu z 14 dni na 30
dni - sprzedawcy, którzy tak zrobili zanotowali nawet 13% wzrost konwersji

•

Kupujący oczekują oferowania 30-dniowego terminu na zwrot, więc nawet jeśli ustawisz
termin jednego roku na zwrot zakupionego produktu, nie będzie to raczej mieć wpływu na
większą liczbę zwrotów, za to zyskasz opinię sprzedawcy idącego kupującym na rękę

•

Serwis eBay stale promuje sprzedawców oferujących świetną obsługę klienta, więc zastanów
się, w jaki sposób możesz rozszerzyć swoją politykę zwrotów i tym samym podnieść poziom
zadowolenia klientów

Sprawdź, czy twoja cena jest rozsądna - ale pamiętaj, że nie musi być najniższa

•

Jest mało prawdopodobne, że dany przedmiot oferujesz na eBay jako jedyny sprzedawca.
Ustal więc swoją cenę odpowiednio do innych - cena jest ważna, ale to nie jedyny czynnik

•

Rozbudowane i elastyczne opcje zwrotu korzystnie wpływają na decyzje zakupowe
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Promocje zwiększające widoczność i sprzedaż
Gdy Twoje oferty satysfakcjonują Cię już w 100%, pora pomyśleć o wypromowaniu sprzedawanych
produktów wśród większej liczby potencjalnych kupujących. Możesz skorzystać z natywnych narzędzi
marketingowych serwisu eBay do prowadzenia celowych akcji promocyjnych, oferować klientom opcje
zakupu dodatkowych produktów lub udzielać upustów klientom kupującym od Ciebie więcej niż jeden
produkt.

Korzystaj z narzędzi marketingowych serwisu eBay

Panel zarządzania sprzedażą eBay Seller Hub oferuje szereg skupionych w jednym miejscu
narzędzi promocyjnych, wspomagających zarządzanie działalnością Twojego sklepu online.
Pogrupuj podobne do siebie produkty i obejmij je promocją jako grupę, zamiast promować
produkty dobierane losowo. Przykładowo, zaoferowanie 20% upustu na cały asortyment obuwia
będzie miało znacznie lepszy skutek niż upust na wszystkie Twoje produkty, ponieważ klienci będą
wiedzieć czego mogą się spodziewać
•

Multi-buy - funkcja pozwalająca stosować różne poziomy upustów dla klientów
nabywających wiele Twoich produktów naraz

•

Upust do zamówienia - zaoferuj upust klientom kupującym u Ciebie więcej produktów
- sprzedaj dodatkowe produkty klientom zdecydowanym już na zakup u Ciebie

•

Wyprzedaż i obniżka - skorzystaj z tej funkcji do sprzedaży produktów z upustem przez
określony czas, gwarantując obniżki swoich najważniejszych produktów w stosunku do cen
ofertowych

•

Kupony sprzedawcy - stwórz kody na ekskluzywne oferty, naliczane dla produktów
w koszyku

Poniżej przedstawiamy narzędzie eBay
umożliwiające określanie upustów dla
zamówienia. To łatwy sposób na tworzenie
różnych rodzajów promocji, jak najlepiej
dopasowanych do Twoich aktualnych potrzeb
biznesowych.
Zobacz na materiale video, jak tworzyć
i dopasowywać promocje:
https://sellercentre.ebay.co.uk business/
order-discount
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Korzystaj z narzędzia ofert promowanych

•

Jest to eBay'owy odpowiednik linków sponsorowanych - serwis nalicza opłatę tylko, gdy klient
dokona zakupu, dzięki czemu możesz ustalić maksymalny budżet reklamowy

•

Jeśli możesz sobie pozwolić na lekkie zmniejszenie marży, oferty promowane to całkowicie
bezpieczne narzędzie

Tak wygląda pulpit promowania ofert. Aby
rozpocząć korzystanie z tego narzędzia,
wystarczy wykonać trzy kroki:
Uruchom program: wybierz trzy oferty, które
chcesz promować
Wybierz stawkę: określ procent ceny
sprzedaży, jaki chcesz przeznaczyć na oferty
promowane
Płać po sprzedaży: nie sprzedałeś, nie płacisz
- płacisz określoną przez siebie stawkę dopiero,
gdy klienci kupią promowane produkty

Przykład umieszczenia oferty sponsorowanej
w serwisie eBay. Serwis oferuje ponad 50
różnych opcji, dzięki którym widoczność Twoich
produktów może się zwiększyć nawet o 32%.

Obejrzyj materiał video i dowiedz się więcej: https://sellercentre.ebay.co.uk/growyour-sales/reach-more-buyers/promoted-listings
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Zaplanuj kalendarz promocji

•

Śledź gorące okresy sprzedaży przez cały rok, począwszy od tradycyjnie dobrych okresów,
po wydarzenia sprzedażowe takie, jak Czarny Piątek i Cyber Poniedziałek

•

Pamiętaj też o mniej głośnych wydarzeniach takich, jak Dzień Matki, powrót do szkoły,
Chiński Nowy Rok, itd.

•

Dzięki narzędziom pulpitu eBay Seller Hub możesz dowolnie mocno nagłośnić wybrane
promocje

Istnieje wiele szablonów, których możesz użyć
jako fundamentu do stworzenia kalendarza
promocyjnego. Wystarczy chwila i łatwo
znajdziesz w internecie wiele świetnych
pomysłów.

CALENDAR

Najlepiej zacząć od najważniejszych wydarzeń
i dat, ale nie zatrzymywać się tylko na
Świętach Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Myśl
międzynarodowo, nie ograniczaj się tylko do
świąt państwowych i podobnych wydarzeń.
Pamiętaj też o planowanych na ten rok dużych
imprezach sportowych takich, jak mistrzostwa
Europy w piłce nożnej czy Olimpiada. Sprzedaż
telewizorów w serwisie eBay gwałtownie skoczyła
przed ostatnimi mistrzostwami świata.
Gdy określisz już wszystkie najważniejsze daty,
zacznij planować promocje, jakie możesz podczas
nich oferować. Najlepiej ustaw je
i zapisz, aby móc je włączyć z wyprzedzeniem, w
razie nieprzewidzianych wydarzeń - lepiej się nie
spieszyć. Na koniec sprawdź je jeszcze raz
i popraw słowa kluczowe dla aktualnie trwających
kampanii sponsorowanych.
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Porady
Opisz produkt w sposób zwięzły
i treściwy

W opisie produktu podaj informacje
istotne z punktu widzenia klienta

Serwis eBay stosuje zestawy
atrybutów wyświetlanych kupującym.
Przykładowo, w przypadku kolorów
ubrań wyświetlany jest tylko
„czerwony”, a nie „karmazynowy”,
„wiśniowy” czy „cukierkowy”.

Uwzględnij: Wszelkie informacje
opisujące produkt – nazwę marki,
model, tkaninę, materiał, kolor oraz
dodatkowe szczegóły istotne dla
potencjalnego klienta.

Lepiej wybrać bardziej ogólne
określenie „czerwony”, a następnie
w polu „Dokładny kolor” precyzyjnie
określić odcień czerwieni albo podać
fabryczny kod lub nazwę koloru.

Pomiń: Informacje o swojej
działalności, warunkach sprzedaży,
sposobie dostawy, zwrotach oraz
ocenach w serwisie eBay. Opis przekłada
się na pozycjonowanie
i widoczność oferty w wyszukiwarkach
serwisu eBay i poza nim, a informacje
nieistotne dla Twojego produktu mogą
obniżyć jego pozycję w wynikach
wyszukiwania.

Regularnie sprawdzaj, czy Twoje
produkty są wystawione w
prawidłowej kategorii
eBay regularnie aktualizuje strukturę
kategorii. Sprawdź, czy Twoje
produkty znajdują się w właściwej
kategorii i podkategorii.

Zoptymalizuj tytuły ofert
umieszczając kluczowe
słowa na początku

Zainwestuj w profesjonalne
zdjęcia produktów
Zdjęcia najważniejszych produktów
będziesz mógł wykorzystywać bardzo
wiele razy, przez długi okres czasu.
Warto zainwestować w profesjonalne
usługi, by zagwarantować, że zdjęcia
pokazują produkt w jak najlepszym
świetle, co czasem wymaga jedynie
ich odpowiedniego skadrowania,
a czasem wykonania profesjonalnej
sesji zdjęciowej.

Najważniejsze słowa, takie jak marka
i rodzaj produktu, zamieść na
początku tytułu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwijaniu swojej działalności w serwisie eBay albo chcesz
zapytać jak dodać numery GTIN do swoich ofert, skontaktuj się z naszymi ekspertkami:
Magdalena Krasoń-Wałęsiak

Katarzyna Nowacka

Menedżer ds. e-commerce

Specjalista ds. wdrożeń standardów GS1

887 889 704

887 830 446

Magdalena.Walesiak@gs1pl.org

Katarzyna.Nowacka@gs1pl.org
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GS1 - międzynarodowa organizacja not-for-profit, działająca w 150 krajach,
od początku istnienia wspiera handel. W tym celu wdrożyła standardowy kod
kreskowy znany i używany dziś na całym świecie, uznany przez BBC za jedną
z 50 rzeczy, które w największym stopniu przyczyniły się do powstania
nowoczesnej gospodarki. Standardy GS1 pomagają firmom identyfikować,
gromadzić i współdzielić informacje o produktach. Współcześni konsumenci
żądają szybkiej, dokładnej i kompletnej informacji na temat towarów, którą mogą
uzyskać dzięki dostępowi do systemów identyfikowalności (z ang. traceability).
Dzięki systemowi GS1 partnerzy handlowi mogą łatwo współpracować
i udostępniać informacje na temat widoczności w całym łańcuchu dostaw.

GS1 Polska
www.gs1pl.org
ul. E. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
biuro@gs1pl.org
+48 61 62 81 590
www.gs1pl.org

