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אליהם.מתקרבלאישראליאתרשאף
שופטשישיודעהצרכןשבההזירה

באספקותשמאחרמוכררחמים.חסר
זיופים,במכירתשנתפספעמים,מספר

חוכמתעםזירהלחזור.יכולתללאעף

ומנוהלותמסיביותדעתחוותהמונים,
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ספקות.
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גדולים,במיוחדואלקטרוניקה,חשמל
באמזוןלקנותיכולנולאהיוםשעד
משלוח.דמיאומתחהבדליבגללחו"ל

שוקלגידולזרזתהווהאמזוןכניסת

אקספרס,שעלילהניחישהאונליין.
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ה"פריים".ללקוחותביוליייערךדיי",

מוצ־מקנייתליהנותנוכלהפעםהאם
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$TS1$מוצרים$TS1$

$DN2$מוצרים$DN2$המחיריםהאםמהיר?שיגורתוך

המע"מ?עםגםאטרקטיבייםיהיופה
לרצי־הראשוןהגדולהמבחןיהיהזה
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$TS1$לרצינות$TS1$
$DN2$לרצינות$DN2$בישראל.אמזוןשלהפעילות
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לישראל

במחסניםסחורהלאחסןיכוליוניקלו

ביש־לוגיסטיקהאושילוחחברתשל

ראל

$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$אדירה".בשורהזובאמזון.ולמכור

גיתןנירםמנכ"ליאולום,רםלדברי

ngg,שאיןלשחקניםתאפשר"אמדן
ללקוחותלהגיעדיגיטליפתרוןלהם
מה־חלקעבוראמנםבאמצעותה.

חברות

$TS1$מהחברות$TS1$

$DN2$מהחברות$DN2$לאחרותאבלבאיום,מדובר
שהאתגרהוסיףעודבפתרון".מדובר

דלתעדהמוצראספקתיהיהבישראל

לוגיסטימערךלפתח"יצטרכוהבית.

מתאים".

"זולהשתנות?עומדהשוקלמהאז

מעודדתתחרותית,פלטפורמהפתיחת
בוחניק.מסבירמאוד",ואמינהתחרות
לצרכ־נותנתאמזוןשל"הפלטפורמה
נים

$TS1$לצרכנים$TS1$
$DN2$לצרכנים$DN2$צרכניםלקנייה.פסיכולוגיביטחון

באמזוןישראלימוצרלקנותיעדיפו

הסתםומןהמוצרשלבאתרלעומת

לת־המוכריםשלמרוץעכשיויתחיל
פוס

$TS1$לתפוס$TS1$
$DN2$לתפוס$DN2$אמדן/בתוךטוביםמקומות

באמזון?טוגמקוםאומרזהמה
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נכנסים

$TS1$כשנכנסים$TS1$

$DN2$כשנכנסים$DN2$,מוכריםרשימתרואיםלמוצר

גדולהמשמעותישמוצר.אותושל

בשלישייהאוברביעייהלנוכחותמאוד

תחרות".מייצרזההראשונה.

אלהלחדשות,להגיבסירבובקניונים

בחשיבותהמעיטולדברהסכימושכן

המע"מ:ענייןאתהזכירוואףהצעד



אמזוןומייסדמננ"לסוס,ג׳ף

amazon

סן־פתסיסקוהסיליקון,בעמקאמזוןמטה

2019אפריד
למוכריםמציעה

ישירותלמכורישראלים

השילוחישראלי.לקהל

עליהםוהאחסנה

122018א'
עובדימגייסת

בעבריתתוכן

11101U7J11תשאו*

קריסטלמירב

ושנוהשזיו
באש11

בעברית,אתרתשיק
ישראליםלמוכריםשבו
ניתןאךקדימותתהיה

גםדרכולקנותיהיה

מארה"ב

תשכוראותקים

בישראלמחסנים
לספקותתחיל
בעצמהסחורה

בישראל

בי־ונמכריםשמאוחסניםהמוצרים

שראל
$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$דמיזאת,עםבמע"מ,מחויבים

יהיוהמשלוחוזמןנמוכיםיהיוהמשלוח

שא־מוצריםלאאלהכך,עלנוסףקצת

מזון

$TS1$שאמזון$TS1$

$DN2$שאמזון$DN2$מחסניםלפתיחתוהדרךמוכרת

ארוכה.עודבישראל

באמצעותשירכושמיכלאז,עד

מסישלםבישראלמוצריםאמזון

שניתןממע"מבפטוריזכהולאמלא
כךרולר.75עדמחו"להזמנותעלכיום
בתשובההמסים,רשותאתמולהבהירה

אמנםשהמוכרמאחר"ממון",לשאלת

הס־אתיספקהואאךאמזוןמטעם

חורה

$TS1$הסחורה$TS1$

$DN2$הסחורה$DN2$איןולכןבישראלשלומהמלאי"
ממס".פטורשלשאלהכלל

המס־לשכותאיגודנשיאזאת,ועם

חר,

$TS1$,המסחר$TS1$

$DN2$,המסחר$DN2$בדחיפותפנהכברלין,אוריאלעו"ד

למנועבתביעהכחלוןמשההאוצרלשר
גםכאשרלישראלאמזוןכניסתאת

אי"שוויוןחוויםהמקומייםהעסקיםכך
יבואעלהפטורבעקבותמיסוי,מבחינת

שא־"מרגעלטענתו,דולר.75עדאישי

מזון

$TS1$שאמזון$TS1$

$DN2$שאמזון$DN2$לאהיאבישראל,לפעילותתיכנס
ספקיםשלבמכירהרקמוגבלתתהיה

שלמנוףגםתשמשהיאמקומיים,
אי־הש־הרחבתמחו"ל.אישייבוא

וויון

$TS1$איהשוויון$TS1$

$DN2$איהשוויון$DN2$תגרוםמסיביבאופןהיוםהקיים

אמר.עסקים",שללהרס

האוסט־הממשלהדומה,מסיבה

רלית
$TS1$האוסטרלית$TS1$

$DN2$האוסטרלית$DN2$מוצריםעלמס10%הטילה

אוסט־דולרמ־000,1פחותשלבשווי

רלי

$TS1$אוסטרלי$TS1$

$DN2$אוסטרלי$DN2$מיש־ההפךמהאינטרנט,שהוזמנו

ראל,
$TS1$,מישראל$TS1$

$DN2$,מישראל$DN2$לרכישותממע"מפטורשמעניקה

לחסוםאמזוןאתהובילהמהלךקטנות.
אוסטרלים.בפנישלההאתראת

אמזוןלפילהתיישר
קבוצתמנהלתלונברג,רעותלפי

ומומחיתלי"תקני"רעותהפייסבוק

אמזוןשל"הכניסהאונליין,לקניות

בישראלהקמעונאיםאתתאלץלארץ

ולה־ושונהאחרמסלולחישובלעשות

בין

$TS1$ולהבין$TS1$

$DN2$ולהבין$DN2$הצרכנותלעולםמצטרפיםהםאיך

הזההמהלךהדרך,בהמשךהדיגיטלית.

באמ־להגיעישראליםליוצריםיאפשר

צעות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$ול־העולםלכלהזוהפלטפורמה

קבל
$TS1$ולקבל$TS1$

$DN2$ולקבל$DN2$בישראל".רקלאעצומה,חשיפה

השילוחחברתבעליקוטר,יניבלפי

תע־כלאתשיקדםצעד"זהדילטס,

שיית

$TS1$תעשיית$TS1$

$DN2$תעשיית$DN2$אותהיקפיץבארץ.האיקומרם

בעיקרמתכווןקוטרקדימה".צעדים
צר־מוטתמאודאמזוןללקוח.לשירות

כן

$TS1$צרכן$TS1$

$DN2$צרכן$DN2$גישתבחזיהעומדהלקוחותושירות

אפש־תציעתמידהיאשלה.המכירות

רויות

$TS1$אפשרויות$TS1$

$DN2$אפשרויות$DN2$אפש־מוצר,לרכישתיותרזולות

רות

$TS1$אפשרות$TS1$

$DN2$אפשרות$DN2$מדוברואםמשומשמוצרלרכישת

חינםלעותקאופציהשישתזכירבספר:

אמזוןכן,כמובאודיו־בוק.אובקינדל
לאשילוחוחברותשמוכריםסובלתלא

שירותשלמחמירבסטנדרטעומדים

התכוננו:שכברטועניםups^לצרכן.

לפניבמודיעיןלוגיסטימחסן"הקמנו

יששקל,מיליון100שלבהשקעהשנה

ושחרורקליטהגםשמאפשרמערךלנו

ובלדרות",והפצהאחסוןוגםמהמכס,
יש־upsמנכ"לעשהאל,יאירמסביר

ראל.

$TS1$.ישראל$TS1$

$DN2$.ישראל$DN2$לאמזון".מוכנים"אנחנו
אלהאמזוןלהגעתמוכניםשעודמי

סקירתשלפיהמקומיים,הסוחרים
התאמצוהאחרונותהשניםשלוש

התמק־תוךסחר,אתריהקמתוהאיצו
דות

$TS1$התמקדות$TS1$
$DN2$התמקדות$DN2$ובחינם.מהיריםמשלוחיםעל

מע־עשתהעזריאליקניוניקבוצת

הקניותאתראתורכשהשגרתילאשה

שע־מהלךלכאורה,buy2המקוון

לול
$TS1$שעלול$TS1$

$DN2$שעלול$DN2$הסוחריםמולכתחרותלהתפרש

מפיחותשחששהעזריאלי,בקניוניה.

החנויותאתשיפקדוהקוניםבמספר

קניוןהקימהלמעשהבקניון,הפיזיות
אכןאםאותהלפצותשאמורוירטואלי
אמזון.בעקבותבקניוניםפגיעהתהיה

הקט־קבוצתכיוםפוקס,קבוצת

עונאות

$TS1$הקטעונאות$TS1$

$DN2$הקטעונאות$DN2$השקיעהבישראל,הגדולה

אתרבהקמהשקליםמיליוניעשרות

מותגיאתרקלאשמציעטרמינל

נחש־מותגיםמגווןגםאלאהקבוצה,

קים

$TS1$נחשקים$TS1$

$DN2$נחשקים$DN2$.מחו"ל

הקניותאתראתהקימהשופרסל

לס־אמורשהיהאאוטלטס,אמריקן

פק

$TS1$לספק$TS1$

$DN2$לספק$DN2$9וקטגו־מוצריםשלענקמגוון,! $1ST$$1!,9וגטקוST$$2ND$$2!,9וגטקוND$

בינתייםאךנמוכים,במחיריםריות

רמיגםצולחת.לאפעילותו

המשבירבעלישביט,

לאחרונההצהירלצרכן,
אתרלהקמתבדרךשהוא

האופנהאתרמנגד,קניות.

החליטעריקההישראלי

פיזיותחנויותגםלפתוח

אין.שלאמזוןמענה
המ־האתריםכלהאם

קומיים

$TS1$המקומיים$TS1$

$DN2$המקומיים$DN2$הקסםמוליוכלו

הצ־עלאמזוןשלוהכוח

רכן

$TS1$הצרכן$TS1$

$DN2$הצרכן$DN2$?יגידו.זמניםהמקומי

קיבלובישראלמוכריםמאות
מהראשוניםלהיותמאמזוןהזמנה

גםאךדרכה,לישראליםשימכרו

לע־יכולההזמנהאתקיבלשלאמי
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$למיילפנייהבאמצעותזאת

.local-delivery@amazon
com.הםלהצטרפותהתנאים

הזמנותלמילויזמיןמלאיהחזקת

בישראל.שילוחכתובתוהימצאות

הלאה?מהמייל.קיבלתי

העבודהכמותלהגדלתלצפות
המשלוחיםשכןשילוח,חברותמול

שמחזיקמייותר.למהיריםיהפכו

במחסנימשתמשאובחו"למחסן

בישראל.אחדלמצואיצטרךאמזון,
מוכרחשבוןלפתוחתצטרכולא

Local Deliveryתוכניתעבורחדש
הקייםבחשבוןלהשתמשתוכלו
לתוכנית.להירשםורקבארה"ב

במשלוחים?להגדירמה

להציעתתבקשוההרשמהלאחר
אויומיים־שלושהשלהובלהזמן

ישראל.בתוךימיםשלושה־חמישה
לפימשלוחדמילהגדירתוכלו

בחשבוןהביאואךשתבחרו,הספק

מוצ־לקנותיותרנוטיםשלקוחות

רים

$TS1$מוצרים$TS1$

$DN2$מוצרים$DN2$בחינם.משלוחהמציעים

מנצריםלשלוחאפשר

לישראל?רק

קודםלמכורהמוכריםעללא.
במק־לישראל,ואזלארה"בכל
ביל.

$TS1$.במקביל$TS1$
$DN2$.במקביל$DN2$מוכריםשעלהיאהמשמעות

למכורחנות,להקיםקודםחדשים

בי־למכוריוכלואזורקלארה"ב,

שראל.
$TS1$.בישראל$TS1$

$DN2$.בישראל$DN2$
חננת?להקיםלי?למה

בי־המכירותנפחהגדלתעבור

שראל
$TS1$בישראל$TS1$

$DN2$בישראל$DN2$למ־הזדמנויותפתיחתלצד
כירה

$TS1$למכירה$TS1$
$DN2$למכירה$DN2$אמזון.דרךבחו"ל

בשקלים?תשלנםאקבל
אמ־דולרלרשוםניתןכיוםלא,

ריקאי

$TS1$אמריקאי$TS1$

$DN2$אמריקאי$DN2$,ליש־משלוחושינויבלבד
ראל

$TS1$לישראל$TS1$
$DN2$לישראל$DN2$זאת.משנהלא

בזיכוייםתטפלאמזו1

ללקוחות?ובהחזרות
מחסניםאיןשלאמזוןמכיווןלא.

תטפלוכמוכריםאתםבישראל,

אמזון.שלהמדיניותלפיבזה,

amazon

amazon


