
Один рік на ETSY.COM

http://ETSY.COM


Про нас

• Я Павло, учасник проекту OleksynPrannyk. 

• Ми займаємося виробами зі шкіри.

• Всі разом ми перебрались у США, де продовжуємо 
працювати над нашим проектом. 

• Продаємо на etsy.com і Amazon Handmade

http://etsy.com


Що таке Etsy.com



Що продавати?

Etsy.com дає можливість продавати:

-  хендмейд вироби 

-  вінтажні речі (не менше 20 років) 

-  товари для виробницта хендмейду



Що дозволило нашому проекту стати успішним

Команда 

Організація магазину 

Робота з клієнтами 

Доставка товару



Команда

• Дуже важко організувати одночасно і виробницто, і продаж виробів. 

• Важливо, щоб кожен член команди мав свою зону відповідальності. 

• Дуже часто подружні пари мають успішні магазини, оскільки хтось 
один займається виробництвом, а інший продажами. 



Організація магазину

Для успішного магазину потрібно в першу чергу 
зосередитись на продукті. 

• Якщо ви ще не продаєте на Etsy, то перед тим, як відкривати 
магазин, вивчіть ринок і подивіться, що продається, а що ні. 

• Якщо ви вже продаєте, то всерівно вивчайте ринок, шукайте 
свій продукт - це допоможе вам збільшити продажі.



Підказки для дослідження ринку 

• Sales на головній сторінці кожного магазину 

• Слухайте те, що кажуть вам ваші клієнти 

• Слідкуйте за трендами



Наш кейс вибору трендового 
продукту

Double Tour Apple Watch Band 



Організація магазину

• Робота з лістінгами 

• Фото 

• Опис 

• Теги 

http://arteternity.blogspot.com/p/etsy.html 

• Постійно добавляйте нові лістінги



Клієнти

• Відповідайте на листи і запити клієнтів відразу 

• Намагайтесь вирішити всі проблеми з клієнтом 

• Клієнти бувають не праві 

• Просіть відгуки у клієнтів



Доставка 

• Покупці Etsy люблять швидку доставку 

• Ми відправляємо замовлення наступного дня 2-
денною доставкою



Кейси

• Ohhio

• https://www.etsy.com/shop/Ohhio

https://www.etsy.com/shop/Ohhio


• MyBookmark

• https://www.etsy.com/shop/MyBookmark

https://www.etsy.com/shop/MyBookmark


• ThreeBirdNest

• https://www.threebirdnest.com/



Найкращі продавці України
відповідно до craftcount.com 

Rank Name Sales Category Sub Category Country

1 beautyspot 30,968 Handmade Jewelry Ukraine

2 CoolVintage 18,789 Vintage Ukraine

3 ebooba 14,483 Handmade Children Ukraine

4 MyBookmark 10,273 Handmade Books and Zines Ukraine

5 aenota 8,282 Supplies Collage Sheets Ukraine

6 ukrainianwoods 8,209 Supplies Handmade Ukraine

7 HandMadePeople 5,969 Handmade Accessories Ukraine

8 mistermustache.etsy.com 5,918 Handmade Weddings Ukraine

9 TiramisuDesign 5,517 Handmade Graphic Design Ukraine

10 DesignAtelierArticle 5,078 Handmade Home & Living Ukraine

11 Lepun 4,129 Handmade Jewelry Ukraine

12 Dariami 3,347 Handmade Jewelry Ukraine

13 Vitraaze 2,895 Handmade Home & Living Ukraine

14 smafactory 2,818 Handmade Jewelry Ukraine

15 SHKIRA 1,589 Handmade Leathercraft Ukraine

http://craftcount.com/
http://www.etsy.com/shop/beautyspot
http://www.etsy.com/shop/CoolVintage
http://www.etsy.com/shop.php?user_id=19639693
http://www.etsy.com/shop/MisterMustache
http://www.etsy.com/shop.php?user_id=14245895
http://www.etsy.com/shop/Dariami
http://www.etsy.com/shop/smafactory


Де почерпнути інформацію 
про Etsy.com

• Etsy seller handbook 

• Teams 

• Українська команда 

• OleksynPrannyk.com.ua

https://www.etsy.com/seller-handbook
https://www.etsy.com/teams/?ref=ftr
https://www.etsy.com/teams/8482/ukrainian-artists
http://oleksynprannyk.com.ua

