EBAY BEGINNERS
JL GESTION

s.a

VOORAFGAANDE VEREISTE

DOELSTELLINGEN

De opleiding “Internet” gevolgd
hebben
EN
“Operating System Windows”
kennen

Aan het einde van de cursus, zal de
deelnemer bekwaam zijn:
- Het proces van verkoopinzet te
begrijpen
- Met de kopers te communiceren
en de verkoop
- Veilig verkopen & kopen
► Een goede kennis hebben van de
regels en strategische concepten
om in deze transacties op eBay te
slagen

PROGRAMMA
INLEIDING
- Het eBay milieu beheersen
- De inhoud van de
bijstand gebruiken

MET FOTO’S WERKEN
- De foto’s van dichtbij beheersen
- Uw foto’s retoucheren
- Uw foto’s beschermen

DIPLOMATIE EN EVALUATIES
- Opzoeken in de evaluaties
- Een evaluatie gebruiken
- Een evaluatie vermijden
- De geloofwaardigheid verhogen

DE TRANSACTIES FINALISEREN
- Een spoor van de verkochte
voorwerpen houden
- De betalingsinstructies verzenden
- internationaal verkopen/
verzenden

ONDERZOEK
- De onderzoeken beheersen
- Een robot van onderzoek creëren
- De werktuigen balk van eBay
EEN OPBOD VOORLEGGEN
verkopers opsporen
- De
- Manueel bieden
- Automatisch opbod/voorwaardelijk
- Behandelingswerktuigen
van de fraude
- Geld voor de expeditie besparen
- Een terugbetaling verkrijgen
VERKOPEN
- Welke waarde?
- Reserve prijs
- Promotie strategie
- Het opbod wijzigen

DUUR & PRIJZEN

EEN WINKEL OP EBAY BEHEREN
- eBay winkel
- De advertenties vereenvoudigen,
De communicaties, de betaling,…
- Geld verdienen door creëren
van koppelingen naar eBay
API VAN EBAY
- De
- Onderzoek met API
- Details terugkrijgen over een opbod
- Verpersoonlijkte galerijen creëren
- Automatische e-mail verzending
aan de beste bieder
-Een evaluatie geven

1 Opleidingsdag voor 1 persoon: 250,00 €
1 Opleidingsdag voor 2 personen: 375,50 €
1 Opleidingsdag per groep van 3 tot 6 personen: 450,00 €

VOOR ALLE INLICHTINGEN

JL Gestion NV
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Belgische Onafhankelijkheidslaan 58
lB - 1081 Brussel

Tel : 02/412 04 10

Fax : 02/412 04 19
Gsm : 0477/ 78 94 45

selossej@jlgestion.be
www.jlgestion.be

ONZE OPLEIDINGSSOORTEN
• Op maat
• Cursussen gegeven in het
Frans, Nederlands en Engels
• Inter-bedrijf / Onderhandeld
• E-Learning

ONS VOORDELEN
Onze opleidingen op maat

Vergemakkelijken de opleiding
en richten zich naar de noden
van de deelnemers !

Verfrissingen & lunches
Aangeboden door ons
opleidingscentrum om
de tevredenheid van ons
cliënteel te vergroten !

50% korting
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Ons opleidingscentrum stelt u voor
gebruik te maken van de 50%
vermindering van het opleidingsbedrag
voor Brussel

