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הקדמה

פרסבובותשאוסףקטןבילדהחלהאספנות:בתחביבעוסקיםוהגילאיםהרקעיםמכלאנשים
מבקרת,היאבהםבעולםמאתריםלמקררמגנטיםשאוספתנערהחטיף,שלבשקיתשמגיעות

ברגעשלו.וסיבותיואחדכלילדותו,תקופתאתלוהמזכירנוסטלגילפריטשנמשךמבוגר
אותו,ולהרחיבלמלאלהמשיךדחףגםנולדלאוסף,להצטברמתחיליםפריטיםשאותם

וגיבושםחפציםשאיסוףכנראהולהנאה.לאתגרהופכותוהרכישההחיפושומשימות
לאוספים הוא פשוט חלק מהנטייה האנושית.

אדםשלהאוצררביםבמקריםהואאחד,אדםשלה"זבל"שבובעידןחייםאנחנוהמזללמרבה
הםוכמהלרכוש,מבקשיםאנשיםלמהגבולשאיןמיד,יראהבאיבייפשוטחיפושאחר.

פיירהאתרמייסדכימספרהאתר,שלדרכותחילתעלהידועהסיפורכך.עללשלםמוכנים
בדיקהלצורךרקבמקרה,בביתושמצאושבורשימושחסרפריטלמכירההעלהאומידיאר

מדועושאלהקונה,עםקשריצרהואנמכר!הפריטלתדהמתו-קטן.לייזרפנסזההיהטכנית.
ישדווקאשבשבילוהיתה,הקונהשלתשובתוערך.וחסרשבורפריטעבורלשלםמעונייןהוא

לפריט ערך רב, שכן הוא אוסף פנסי לייזר שבורים.

דרכוובתחילתואוספים,מלקטיםשאנשיםבחפציםהטמוןהרבהפוטנציאלאתהביןאומידיאר
Auction"בשםאיבייאתרנקרא Web,"לקנייהרשמיבאופןהמוקדשתפלטפורמהוהיה

במימדיםלמעצמההפךאיבייכידועמאזויד-שניה.עתיקותאספנות,פריטישלומכירה
משותפתתשוקההחולקיםהעולם,מרחביאספניםמיליונילאור""יצאואיתוויחדאדירים,
אחידערךאיןשלחפציםהואהזה,התחוםשלהייחודיהמאפייןויד-שניה.וינטג'לחפצי

המשמעות שהקונה מייחס לו.הערך של פריט נקבע במידה רבה על ידיואבסולוטי, אלא-

לעסקהקונהשלהתשוקהאתשהופכיםמוכרים,גםתמצאוקונים-שתמצאואיפהכידוע,
על-מנתאךביותר.ורווחיתיציבה,רחבה,לנישההפכהבאיבייאספנותחפצימכירתשלהם.

מגובשת.עבודהתכניתועםבידע,מצויידיםאליהלהיכנסחשובהזאת,בנישהלהצליח
מהו"ענתיקה","וינטג'"כמומושגיםשלההגדרהמהיכגון:בנושאיםרקעעםלבואעליכם

כיצדאספנות,פריטילחפשהיכןמחפשים,הםמהאותם,מניעמההקונים:שלהפרופיל
למקורהתחביבאתלהפוךתרצואםהכרחיתשהבנתםחשובים,נושאיםועודאותם,לתמחר

הכנסה של ממש.

כניסהשערעבורכםלהוותכדישנוצרזה,במדריךכאןאתכםנלמדהאלההדבריםכלאת
מטעןעםלחפציםומשיכהאוצרות,למציאתמפותחחושלכםישאםאזהזה.המרתקלעולם

מקווהאניבה.לעסוקבשבילכםמדהימהנישהשזוהילהיותיכולבהחלטותרבותי,היסטורי
הופךהתחביבאתולראותלדרך,לצאתכדילכםהדרושהידעאתכאןשתמצאוומאמינה

לעסק.
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חלק א' – נעים להכיר: נישת חפצי האספנות

היכרות עם מושגים בסיסיים

שלומקורוגילואתלתארשמטרתםמרכזייםמונחיםמספרקיימיםהאספנות,חפציבתחום
שלמוגזמתלהכללההובילבשווקים,כיוםשנמצאישניםפריטיםשלהרבהשפעאךחפץ.

עתיק,וינטג',כמו:במיליםמשתמשיםרביםאנשיםמוצרים.שלעצוםטווחעלאלומונחים
רטרו, קלאסי, ועוד, פשוט כמילה נרדפת ל"ישן".

באמצעייוצרוהםקרובותשלעתיםמשוםומבוקשים,טוביםאכןהםישניםחפציםואמנם,
בקטגוריותבנוסף,חדש.במצבזההפריטלמצואנוכלשלאכךהיום,פעיליםאינםשכברייצור

אךהיום.למצואשקשהיותר,גבוההאיכותברמתגםהתאפיינואחרותייצורתקופותמסוימות,
עםהיכרותאיןהאנשיםשלמרביתלכךהביאו"עתיק""וינטג'"כמובמיליםהמופרזהשימוש

ולתיאורומקורו,הפריטעםלהיכרותאותנוהמחייבותכהגדרות,שלהןהפורמליתהמשמעות
נכון ואמיתי שלו מול הלקוח.

מסוימותבנישותלומר-חשובאךבתחום,המקובלותההגדרותאתנציגהמדריך,שלזהבחלק
עלשחלהיותרהרחבהמההגדרהושונותבלבד,הנישהאותהבתוךהמקובלותהגדרותקיימות

בתכליתשוניםהיסטורייםזמןלפרקיתתייחס"וינטג'"המילהלמשל,כךהאספנות.חפציכלל
לכןדיסני.תוצרתפרווהבבובותאוביד,המצוירותסיניותמשימניפותשלבתחוםנעסוקאם

עליו.שתוכלומהכלוללמודזמןלהקדישעליכםמסוים,בנושאלהתמקדותבחרובמידה
לנישות שונות בתחום האספנות.רביםמדריכיםבאיביי וכן בחנויות הספרים תוכלו למצוא

שיבואמוסף,ערךזהלפריטשישמשמעועתיק,אוכוינטג'באיביילמכירהחפץתיאור
מקרוב,אותוולבחוןחפץלמששנוכלעתיקות,בשוקנבקראםכקונים,במחיר.גםביטוילידי

ישבאיביילקונהזאתלעומתהמדויק.במובנולומתאיםאכן"עתיק"התיאוראםולהתרשם
ללאבהושימושאותנו,מחייבתההגדרהולכןהמוצר,עלשכזהרושםלקבלפחותהיכולת

הפעלת שיקול דעת יכול להיחשב כהטעיית הלקוח.

Antique–עתיק

מתייחסתהפורמליתההגדרהעתיק,חפץהואשלנוהישןהניידשהטלפוןלנונראהאםגם
כאשרשנה,20כ-שלסטיהטווחלאפשרמקובלזאת,עםיחדומעלה.שנהמאהבנילחפצים

לעתיקההגדרהמסוימותנישותבתוךכאמור,לעתיק.להיחשביכולשנה80שגילומוצרגם
-למשלכךהתקופה.שלהספציפיתההיסטוריהאתשתואםבאופןלהשתנותמעטעשויה

שנה.70להםמלאושטרםאףעלעתיקים,נחשביםישראלמדינתקוםמלפניפריטים
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סט עתיק של כלי פורצלן סינינמכר:

Vintage–וינטג'

ביותר,הרחבבמובןבלבול.ליצורשעלולותמשמעויות,בכמהנהוגוינטג'במושגהשימוש
נמצאקרובותלעתיםבעבר.אחרתבתקופהפופולארישהיהבסגנוןלפריטהיאבוינטג'הכוונה

עוצברקאלאתקופה,לאותהשייךלאשכללפריטלתארכדיזהבמונחשמשתמשים
הם בהחלט מצפים ליותר מכך.בהשראתה. אך כשאנשים משלמים עבור פריט וינטג' באיביי

"עתיק",המילהשלמאלויותרגמישיםהם"וינטג'"בהגדרהלשימושהמחייביםהסטנדרטים
בידכםוישבמידהזאת,עםיחדומעלה.שנה25בנילפריטיםביחסהואהמקובלהשימושאך

שגילואחרת,בתקופהפופולריהיהו/אובתקופהיוצרכלומרהוינטג',להגדרתשמתאיםפריט
שייך.הפריטאליוהעשוראוהשנהאתוינטג'המילהלידציינו,25עלעולהאינו
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נמכר: שעון רולקס וינטג'

Collectibles–אספנות

מאד,כלליתבהגדרהכאשרקטגוריות,שלמאדרחבבטווחלהימצאיכוליםאספנותפריטי
היהאספןהאינטרנט,עידןטרוםבעבר,בעודאוספים.שאנשיםמהכלהואאספנותפריט
אוצרותלחפשיוצאהואכיוםמסוים,בסוחרלפגושלקוותאורחוקיםליעדיםלנסועצריך

האספנותשוקשלמהירהלהתרחבותמובילזה,מואץשינויהרשת.שברחביהגלובליבכפר
לתחומים חדשים, ומציע לסוחרים שפע הזדמנויות חדשות.
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נמכר: מצית זיפו מזהב, מהדורה מיוחדת לאספנים

כגוןפריטיםהםאון-ליין,והקניותהחברתיותהרשתותעידןטרוםמסורתיים,אספנותפריטי
הילדיםמארוחתמתנותשלאספניםגםנמצאכיוםבעודובובות,בייסבולקלפיבולים,מטבעות,

קינדר.של מקדונלד'ס, או הצעצוע המיניאטורי מביצי ההפתעה של

חפציםכלומר,לאיתור.קשיםאוכנדיריםידועיםשהםהעובדהיהיהאלהלכלהמשותף
והיצע.הופכים להיות פריט אספנים בהתבסס על נתונים של ביקוש

יוצרועוצבו,אשרפריטיםהיאהראשונה,דרכים:משתיבאחתאספנותפריטלהיותהופךפריט
המלכותי,הזוגחתונתסביבלדוגמה,ככאלה.להימכרובמטרההאספניםלקהלבמיוחדושווקו
שנארזופניהם,שלמיוחדותבהטבעותוכסףזהבמטבעותיוצרוקייט,והדוכסיתהאריהנסיך

מטבעותלצדאוליהיסטורית,כמזכרתלהישמרהואשכזהפריטשלמטרתושכלברורבהידור.
להעלות את ערכו בחלוף הדורות.נוספים הקשורים למשפחת המלוכה הבריטית, ופוטנציאלית
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לצרכיםשיוצרופריטיםאלובמקרה.לגמרי-היאאספנותלחפץהופךפריטבההשניההדרך
מדגםצעצועלהיותיכולותלכךדוגמאותאותם.לאסוףהתחילואנשיםמסויםובשלבשונים

ועודמסוים,יצרןשלזכוכיתכליופלפליה,מלחיהשלסטצבא,מוצריקומיקס,חוברותמסוים,
ועוד.

למה אנשים קונים פריטי אספנות?

להבין את הפרופיל של האספן

תחביב

איזהלהםשישבפריטיםענייןמגליםהםשלהם.התחביבפשוטהיאשאספנותאנשיםיש
לאוסףתוספותאחרהחיפושמאתגר.ואףמהנהלהיותהופךשלהםוהאיסוףאליהם,חיבור

בבעלותסיפוקמוצאיםוהםחדשים,אנשיםולהכירחדשיםבמקומותלבקראותםלהוביליכול
על אוסף שבעיניהם הוא יקר ערך.

ישנותמצלמותשיאסוףצלםלמשלמקצועי,אולימודיענייןמתוךדבריםשיאספואנשיםיש
בהםויעשהדבריםשיאסוףמיישלתפירה.גזרותשלחוברותשיאסוףאופנהמעצבאו

האוספיםאתשישמרוכאלהוישמעצבים,נעלינעילתאובמקטרותעישוןלמשלשימוש,
זה קיים בבעלותם.שלהם בקופסאות סגורות על המדף, ופשוט יהנו מהידיעה שאוסף

נוסטלגיה

כמובחייהם,שחלפוזמניםלהםשמזכיריםפריטיםשאוספיםאלוהםאספניםשלנוסףסוג
מלחמהמעת)Memorabilia(ממורביליהחפציאפילואובשימוש,שהיתהישנהטכנולוגיה

באיסוףישמסחרר,בקצבשמשתנהוטכנולוגיתחברתיתבמציאותילדים.כשהיושהתרחשה
ולמיבאו,ממנולמקוםלילדותם,אותםהמחברמהדברעברו,זמניםלהםהמזכיריםחפצים
שהם.
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היקסמותמעיןחייהם.מתקופתשאינםלחפציםנוסטלגיחיבורשחשיםאספניםגםיש
רגשימתוךמסויםמסוגבדבובותלאסוףיכולמישהוכךיותר.פשוטיםמזמניםנוסטלגית

נוסטלגיה לעולם בו ילדות שיחקו עם בובות בד ולא עם ברביות.

השקעה

שלסטיםאווסדרותפריטיםלאסוףעשוייםמפותח,עסקיוחושבתחוםטובהעיןבעליאנשים
פריטיקנהאספןמסוימיםבמקריםגדול.ברווחמחדשומכירההשקעהלמטרתפריטים

יקר ערך בתוך עשור או אף יותר.למטרות "יישון" מתוך תחזית שהוא יהפוך לפריט אספנים

עיצוב ותצוגה

לקישוטאובמסעדה,קירעללתצוגהתקופתית,טלוויזיהבסדרתתפאורהלעיצובזהאםבין
כדיכאןאלאטרנד,רקאיננהמזמןשכברבעיצובמגמההםועתיקותוינטג'פריטיפרטי-בית

ישנהאיקאה,שלספהאותהעליושבותהעולםברחבימשפחותמיליוניבובעידןלהישאר.
וחדשישןביןהשילובכאשרועתיקות,וינטג'לפריטיהתחומיםבכלמעצביםמצדגוברתדרישה

מוסיף אופי רב לעיצוב.

למה חשוב להבין מי הם הקונים?

קלותביתרנוכלאותם,מניעומהבאיביי,אספנותפריטישמחפשיםהאנשיםהםמיכשנבין
אתלשאולנוכלמסוים.אספניםלקהלערךבעלישיהיופריטיםלמכירתעצמנואתלכוון

ולעתיםבחייהם,זהבתורמבוגריםלאנשיםתזכירבשימושאינהשכברטכנולוגיהאיזועצמנו
פרסומת ישנים מפח, וכדומה.קרובות נמצא עצמנו שמים לב לטרנדים בעיצוב כמו שלטי

שמחברלרגשכשנפנהיותר,טובמכירהדףלכתובגםלנותסייעהאספןשלהפרופילהבנת
יגלההרשתברחבישיטוטבו.מחפשהואאותםהדבריםאתבפניוונדגישלמוצרהקונהאת

השראהלמצואתוכלוובהםשונים,בתחומיםאספניםפעיליםבהםאשררביםאינטרנטאתרי
באיביי.ורעיונות למוצרי אספנות שעשויים להיות טובים למכירה

היכן נמצא פריטי אספנות, עתיקות ווינטג'

פריטים ייחודיים למכירה נוכל למצוא במקומות רבים, ביניהם:

חפשו אותם!)שווקי פשפשים בארץ (יש עוד שווקי פשפשים חוץ מזה שביפו,●
בביתכם ובבתי משפחה וחברים.●
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שווקי פשפשים בחו"ל. תוכלו לנצל חופשה באירופה לציד אוצרות באחד מהשווקים●
הנפלאים שם.

הארץ, צריך רק לחפש.חנויות וינטג' ועתיקות. ישנן עשרות חנויות כאלה ברחבי●
מרכזי "ויצ"ו"●
מכירות תכולת בית ועזבונות●
מכירות חצר●
"2"ידכמושניה,בידהמתמחיםאינטרנטאתרי●
"אלטע-זאכן"●

שוק פשפשים בברצלונה

חלק ב' – "שיק או שוק"

ביצוע מחקר שוק בנישה

איך נזהה פריט בעל ערך?

כלשהושאדםהמשמעותידיעלרבהבמידהלוניתןאספנותפריטשלהערךשאמרנו,כפי
אינההיאגםברווחשימכרוולקוותאקראייםחפציםלקנות-כןפיעלאףאליו.מייחס

לנושא,ו-"אף""עין"לפתחצריךערךבעליפריטיםביעילותלזהותמנתעלטובה...טקטיקה
ואלו כמובן מגיעים עם הניסיון והשיפשוף בתחום.
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לשוקתצאוהראשונהבפעם"גיחות":בשתיהפריטיםלרכישתלצאתמומלץהדרך,בתחילת
מצבםאתבחנואותם,הרימואישית,אתכםשמושכיםלחפציםהתקרבומהסחורה.ותתרשמו

כיתובאיזהעליהםותמצאובמידהאתכם.שמענייניםהפריטיםאתצלמומשקלם.אתוחושו
עללוידועמההמוכרעםלהתענייןתוכלואלה.פרטיםגםצלמויצרן,ו/אויצורשנתהמציין

אותה כמדויקת בהכרח).החפץ ועל מקורו (תשובתו יכולה לסייע לכם, אך אין לקחת

לחפצים אותם צילמתם.כעת עליכם לחזור הביתה ולהתחיל לערוך מחקר שוק בנוגע

ביותרהרבהפוטנציאלכבעלימצאתםאותםהמוצריםרכישתלצורךתהיההשנייההגיחה
במחקר השוק שלכם.

כיצד נבצע מחקר שוק בתחום האספנות?

איביי:1שלב

מקביל,פריטאחרחיפושלעשותתוכלושםעצמו.איביייהיהשוקלמחקרהראשוןהמקור
אםהיצורושנתהיצרןשםאתהחיפושבשורתכללובשוק.שמצאתםלמהזההאףאודומה,

לקבלותתחילולמכירה,מוצעיםדומיםפריטיםבהםהמחיריםאתתבחנוכעתלכם.ידועים
דומות,יחידותעשרותמצאתםהחיפושבתוצאותהאםהפריט-שלהייחודיותמידתלגבימושג

או רק פריטים בודדים? האם קיימים פריטים זהים?

Soldב-לחיפושעברוהרגיל,החיפושתוצאותבחינתלאחר listings,להתרשםתוכלושם
Completedב-וכעתנוסף,חיפושהמוצר.עלבעברשילמוכברשלקוחותמהמחירים Listings,

שלומכירהדפילעומתנמכר,כזהפריטפעמיםכמההביקוש:מידתלגבירושםלכםיתן
שהסתיימו ללא קונים.

דולריםעצום:מחיריםבהפרשנמכרלחלוטיןכמעטזההשנראהשמוצרתמצאולפעמים
מאדפריטיםשניהופךמהלהביןתרצוכזהבמצביותר.ואףדולריםעשרותלעומתבודדים
באתריהנושא,שלעצמאילימודלהתחילתצטרכוכךולצורךשונה,כךכלערךלבעלידומים

סוחרי עתיקות או בפורומים און-ליין.אינטרנט, ספרים, כתבי עת בנושא, ואפילו בהתייעצות עם
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נמכרו: מוצרים דומים מאד במחירים שונים מאד

מומחיםקהילות:2שלב

המתמחותוירטואליותבקהילותשנמצאהרבבידעלהיעזרתרצוהשוק,מחקרשלהבאבשלב
עתיקיםמוצריםבזיהוילעזורישמחובהןשהחבריםפייסבוקקבוצותמאדהרבהישנןבנושא.

מתמקדיםחלקםבתחום,מקצועייםאתריםשלשפעקייםבנוסףשלהם.מחירובהערכת
מכירהלצורךיד-שניהמוצריקניתשלבעבודהכלליבאופןעוסקיםוחלקםספציפיתבנישה

החוברת.מחדש באיביי. רשימת מקורות לדוגמה תמצאו בנספח בסוף

קהילותבקרבמעמיקיותרלבירורוהמשכתםבאיביי,ראשונישוקמחקרשערכתםלאחר
בשוקזיהיתםאותםהמוצריםלגבייותרברורמושגלקבלתתחילוכברמקצועיות,

לכםהזמיןמהימן,סטטיסטימידעעםשאספתםהידעאתלהצליבתרצוכעתכפוטנציאלים.
באמצעות תוכנות שונות למחקר שוק.

החלטותמקבללארציניאיביימוכרשאףבחינם)ניסיוןתקופת(לאחרבתשלוםכליםהםאלו
בלעדיהן.
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עדיףתמידמסוים,חפץעלהמתאיםהמידעאוהרקעאתלכםואיןבמידהלב:שימו

לשייףלאלתקן,לאלנקות,לאבו:לגעתולאאותו,שקניתםכפיבדיוקאותולמכור

ואפילושימושסימניעםיותרשוויםעתיקיםחפציםהרבהשכזה.שינויכלאושריטות

עם לכלוך, וכל נגיעה יכולה לפגוע בערך של המוצר.

שוקלמחקרמקצועייםעזרכלי:3שלב

אחרחיפוששם),TeraPeak(טרה-פיקאתרהואשוקלמחקרביותרוהחשובהמומלץהכלי
שלו.המכירותהיסטורייתאודותערךיקרמידעלקבלאתכםיובילהמדויקת,בהגדרתוהמוצר
בממוצעבידיםכמהנמכרו,אכןמתוכםכמהלמוצר,הליסטיםמספרממוצע,מחירכגון:נתונים

המוצר, ומה המחיר הריאלי שלו בשוק.למוצר עוד ועוד, יעזרו לכם לגבש הבנה בנוגע לערכו של

Worthהאתרהואשוקלמחקרנוסףמצויןמקור Point.תחליטואםאךבתשלום,אתרזהוגם
מכירותהסטורייתבהצגתהואשלוהגדולהיתרוןחובה.בגדרהואהעתיקות,בנישתלהשקיע

לנושמאפשרמהאחורה,שנים5-6שלבטווחUKובאיבייUSבאיבייועתיקותאספנותפריטי
לראותהאפשרותהואנוסףיתרוןהשנים.לאורךטרנדיםוללמודמעולהשוקמחקרלעשות

שבועלמשךבאתרלהתנסותניתןשווה.הואוכמההפריטאתלתאראיךללמודליסטים,
בחינם.
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Worthהביתדף Point

מרכזיות,מפתחמילותלפיאותולחפשבשבילכלשהופריטעלמספיקלכםידועולאבמידה
נקי,רקעעלטובהבתמונההפריטאתצלמופשוטבגוגל.תמונהבאמצעותחיפושלבצעתוכלו
דומותלתמונותאותכםיקשרתמונהבאמצעותחיפושהחיפוש.לתיבתהתמונהאתוגררו

הפריט שבידכם.ואתרים שהן מופיעות בהם, וכך תוכלו להתחיל לחקור את

Google Imagesתמונהבאמצעותחיפוש
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במחקר שוק נשים דגש על המאפיינים הבאים:

מאפייני המוצר

מתאריםהמוכריםכיצדלשלנו.מקביליםאוהדומיםבאיביי,שנמצאהמרכזייםהפריטיםמהם
לאחרים.ביחסאחדפריטהמייחדיםהמאפייניםומהדגש,שמיםמאפייניםאילועלאותם,
שלומקוריותומקורובדברסיפקוהםנוסףמידעואיזההמוצר,אתצילמואחריםמוכריםכיצד

הפריט.

מאפייני מכירה

ישהאםפומבית,אוישירהבמכירהיותרטובנמכרהזההמוצרהאםכמו:למאפייניםלבנשים
לבנשיםדומים.פריטיםעבורטובשעובדים)Lot(ב"לוט"מכירהכמונוספיםמכירהמאפייני

לדוגמהבחינם,לשלוחמקובלשלאמסוימיםמסוגיםפריטיםישנםמשלוח:למאפייניגם
מכירהמאפייןפשוטזהוחינם.במשלוחכסףשטרותששולחיםמוכריםנראהלאכסף:שטרות

של המוצר הזה וזה עוד משהו שנלמד במחקר השוק שלנו.

–כלומרבינלאומיות.לזירותגםאלאארה"ב,לאיביירקלאלבלשיםצריךבעתיקותלב:שימו
אחורה,כשנהלבדוקתוכלוטרה-פיקבאמצעותבעולם.אחרותמדינותשלהמקומיהאיבייאתר

למשל,בישראלטוב.יותרנמכרולו,דומיםפריטיםאוהפריט,איביישלזירהבאיזוולגלות
בריטניה.אוגרמניה,צרפת,באיבייטוביותרונמכריםמצרפת,המגיעיםרביםמוצריםישנם

או גרמנית.במקרה כזה מומלץ לעשות את המאמץ  ולכתוב ליסט גם בצרפתית

כיצד נדע כמה לשלם עבור פריט?

שהסתמנוהפריטיםאלהשוק,אלשניהלגיחהתחזרוהשוק,במחקרשצברתםבידעחמושים
עםומתןמשאלנהלעבורם,המבוקשהמחירמהלבררתוכלוכעתשלכם.במחקרערךכבעלי
לצורךהפריטאתלרכושלאאולרכושהאםהחלטהולקבללנכון,זאתתמצאואםהמוכר

מכירה חוזרת.

בשויייהיהפריטעבורשתשלמושהמחירמומלץהבא:התחשיבעלנמליץכלליבאופן
במחירלגלםנשאף(אותןהמשלוחבעלויותבהתחשבבאיביי,עליושתגבומכמהכעשירית

הנכנסמהסכוםהןגםהיורדותופייפלאיבייבעמלותובהתחשבחינם)משלוחולהציעהמוצר
בתחילתבמיוחדיתכן,לצרכן.55$בכ-יתומחר20₪ב-שקנינופריטזה,חישובעל-פילכיסנו.

פי-ארבע,שלממחירלרדתלאנמליץאךהקניה,ממחירבפי-עשרלמכירהתגיעושלאהדרך,
אשר מיועד להבטיח כיסוי הוצאות.
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שזהולהדגישלנוחשובאךמוגזם,לכםישמעשלוהקניהממחירבפי-עשרפריטשמכירתיתכן
בכלהעיסוקאספנות.פריטימכירתעלשלנוהעסקאתלבססנרצהאםנשאףאליוהתימחור

לאתריהיהכן,אםהסודכסף.שווההואגםהמוצריםלאיתורנקדישאותווהזמןרב,הואפריט
מתמשךולימודשוקבמחקרנלמדכזהוידעביוקר,ונמכריםבזולשנקניםהפריטיםאת

של הנישה.

לכםלהיותיכוליםמיקוחכישוריחוזרת,למכירהאספנותפריטלרכוששבהגיעכםנובע,מכך
זיכרואךבנוח.לאאיתולהרגישעשוייםשחלקנומשהוהואבשוקהמחירעלמיקוחרב.לעזר

זושגםוזכרוומכבד,הגוןבאופןהתמקחובשוק.המקובלהחברתימהקודחלקהנושהמיקוח
אליה.מיומנות נרכשת, שיכולה להיות אפילו מהנה ככל שתתרגלו

לחצוהזאת:בטבלהלהיעזרתוכלושבבעלותכם,לפריטיםורווחיםעמלותעלויות,לחישוב
כאן להורדה.

ומתרחבמשתנהוגםמאד,רחבהואנאהברווחולמכורבזוללרכוששניתןהפריטיםסוגימגוון
לגבי מה אתם מחפשים,עם הזמנים. ובכל זאת, כדי שתצאו לחיפושים עם תחושה כלשהי
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רווח:הנה מספר דוגמאות למוצרים פוטנציאליים שעשויים להניב

כסף:שלoverlayעםזכוכיתכלי●

כלי כסף:●
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שטרות ומטבעות :●

לנשים.וינטג'אופנהואביזרילבושפרטי●
בעיקר מותגים מוכרים בארה"ב:
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דמויות מפורצלן●

פריטים שקשורים לספורט מהמאה●
העשרים. במיוחד אירועים, שחקנים

וקבוצות מפורסמות.

03-3030400www.mercur-e.comמרקורי|בע״מהדרכהלגלזרשמורותהזכויותכל
18

http://www.mercur-e.com


צעצועים ישנים●

ועוד...●

מה לא מומלץ למכור בתחום?

כדאיכזה,בפריטונתקלתםבמידהבמיוחד.כבדיםו/אוגדוליםחפציםלמכורמומלץלא
שתוכלוכךהעולם,לרחבישלוהמשלוחעלותשלהערכההדוארבאתרולקבלאותולשקול
הפריטעלשתנקבולמחירביחססבירהעלותזווהאםמשלוח,עבורלגבותתצטרכוכמהלבדוק

באיביי.

בינלאומי.למשלוחמומלציםאינםבמיוחדשביריםשהנםאחריםוחפציםזכוכיתחפציגם
בפריטיםלהתמקדמומלץוכד',חרסינהקריסטל/זכוכית/בפריטיתעסקוזאתובכלבמידה
בועות,ניירכמווריפודיםרבותשעטיפותבחשבוןקחוביותר.זהירבאופןאותםולעטוףקטנים,

מוסיפים למשקל הסופי של החבילה.

חלק ג' – "אצא לי השוקה.."

הדרך מאיתור הפריט ועד הלקוח

חפצים בשתי "גיחות":כאמור, בתחילת דרככם בנישה זו, מומלץ לצאת לשווקים לאיתור
לקניה לאחר מחקר שוקבראשונה תצלמו פריטים שעניינו אתכם, ובשניה תבואו ממוקדים

אודות אותם פריטים.

ואספנות,עתיקותוינטג',שניה,ידפריטיהמוכריםאינטרנטאתריואףחנויות,בשווקים,הביקור
המלצתנוהתחלהבתורלכןלמכירה.החפציםשלהעצוםהמגווןבגללמבלבלמאדלהיותיכול
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ולהתמקדמסוים,נושאלהגדיראישית,אתכםומענייניםשמושכיםפריטיםעםלהתחילהיא
בללמוד אותו.

מחקרלבצעתוכלוכךומשמעותיים:ברוריםאיתולהתחילבכדינושאבחירתשלהיתרונות
זאת,לעומתלשוק.הבאהליציאתכםעדשתלמדוהמידעשפעאתולהכיללזכורממוקד,שוק

אתכםיהפוךולארב,זמןלכםיקחשוניםמתחומיםלפריטיםמפוזרשוקמחקרביצוע
דומים,לפריטיםמכירהדףלהקיםבהרבהשקלהואנוסףיתרוןתחום.באףלמומחים

באמצעות הפונקציה
"Sell Similar."

העלאת דף מכירה

ללקוח,מאליומובןדברששוםלהניחאיןשתוכלו.ככלרביםפרטיםלפרטעליכםהמכירהבדף
הואלמהמהו,המוצר:אתשמאפייניםהמרכזייםבפרטיםהתחילולכןהתמונות.סמךעללאגם

ועוד.משמש, מה מצבו, מה מקורו, מתי יוצר ועל ידי מי, ועוד

פריטשלתיאורלכך.שורותכמהלהקדישכדאיכלשהו,היסטורילארועקשורוהחפץבמידה
אםמוסף.בערךהפריטאתוטועןהקונה,מצדרגשיחיבוריוצרתרבותי-היסטורירקעעל

נמצאהפריטדורותוכמהנולדהואהיכןלספרתוכלומסבכם,אליכםהגיעהפריטלדוגמא
לתתתוכלוהמדינה,קוםלתקופתשייךהפריטאםשלו.האותנטיותעלשיעידדברבמשפחתו,

בכמה משפטים רקע על המציאות ששררה בארץ באותם ימים.

צורךשישכךהמוצר,שלתמונהאיןשללקוחכאילוזאתעשוטכניים.פרטיםלתיאורהמשיכו
משקל,מדויקים,מימדיםבמכחול),ציורגילוף,(למשלטכניקהחומר,דוגמא,צבע,הכל:לפרט
כליחתיכות:שתימקבלשהלקוחלצייןישמכסהעםבכלי(לדוגמאבוישחלקיםכמה

ומכסה), ועוד כל דבר רלוונטי שתוכלו לעלות בדעתכם.

תנאיאתופרטולהם,שיששאלהבכלהיסוסללאאליכםלפנותהגולשיםאתהזמינוכעת
התשלום והמשלוח שאתם מציעים.

בחירת קטגוריה

במרביתהםאספניםוספציפית.ממוקדתשיותרכמהלקטגוריההמוצראתלשייךמומלץ
שמותיצור,ארץיצור,שנתכמובמאפייניםמחפשים,הםמהלגביספציפייםמאדהמקרים
כשהמטרהבשוקלביקורהדומהב"שיטוט"מתאפייןלאשלהםהחיפושלכןוכדומה.מותגים

היא לאתר מציאות, אלא
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באיביי,"Collectibles"הקטגוריהתחתותתי-קטגוריות.קטגוריהבתוךביותרממוקדחיפוש
פריטים.מיליון4מ-ולמעלהתתי-קטגוריות,44ישנןלדוגמה,

כתיבת כותרת

רשמובהצלחה.שנמכרודומיםמוצריםשללכותרותלבשימושלכם,השוקממחקרכחלק
titleכדוגמתכותרתלבניתבכליםוהעזרובהם,שחוזריםוביטוייםמיליםלפניכם builderעל

מנת לאתר ולבחור מילות מפתח חזקות נוספות למוצר.

תמונות

המוצר.עלהקונהשלהראשוניהרושםהיאהתמונהבמכירתו.מכרעתחשיבותהמוצרלתמונות
כדיעדלפריט,חיבורבוולעוררהקונהשללבותשומתאתלתפוסהכחאתישטובהלתמונה

שהתמונהלהבטיחכדיהמכירה.דףאתקראבטרםעודאצלותתקבללרכוששההחלטהכך
המצלמה על משטח יציב אחר.תצא חדה ולמנוע רעידות יש להיעזר בחצובה, או להניח את
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תאורה

כזהרך,לאורהיאהשאיפהוניטרלי.בהיררקעעלמצוינים,תאורהבתנאיהפריטאתצלמו
בחוץ,מצלמיםאתםאםמידי.מבריקיםחלקיםיצורלאאךוהצבעים,הפרטיםכלאתשיבליט

לעיתיםיכולצפונההפונהחלוןבפנים,מצלמיםאתםאםמעונן.ביוםאובהירבצללצלםתרצו
ליצור אור בהיר ומפוזר היטב.

אתםאםבתמונה.והשתקפויותאורנקודותליצוריכולמפלאשאוממנורהישירבאורשימוש
האוראתלפזרמנתעלמפלסטיקלבניםמנורהכיסויילרכושניתןמלאכותי,באורמשתמשים

או להשתמש בבד לבן או נייר אפייה לריכוך האור.

קומפוזיציה

איןתפאורה.כלוללאברקע,נוספיםחפציםללאוניטרלי,בהיררקעעלהפריטאתלמקםיש
מוצאיםאתםכןאםאלאבפריט,משתמשותאוהמצביעותידייםכפותלאוגםאנשים,לצלם
אלאאנשים,עללבושפרטילצלםמומלץלאמאדמה.דברלהמחישאחרתדרךשוםשאין

פרוסים על משטח חלק או תלויים מקולב על רקע חלק.

מידי.קרובהולאמידירחוקהתיהיהלאשהתמונהכךמהפריים,חצילפחותלמלאהפריטעל
ואפילותמונה,לעיבודתוכנותבעזרתאותםלחתוךבקלותתוכלורחביםשולייםונותרובמידה

באמצעות וורד או פאוור-פוינט.

כמות ומגוון

צילומיוספקואפשרית,זוויתמכלהפריטאתצלמו-הקונהאצללהפתעותמקוםתשאירואל
שםאטיקט,חריטה,חתימה,בפריט,ועדיניםקטניםפרטיםכמוחשוביםפרטיםשלתקריב

סדק,זהיהיהבמוצר,שקייםפגםכלשלתקריבצילומיהעלוכןכמווכדומה.יצור,ושנתמותג
כתם או שריטה.

לתמונותלחכותאוהביםלאקוניםבמהירות.שירדוכךקטניםקבציםעלשמרו-זאתעםיחד
שלתמונותעלהקפידולכןהמכירה.מדףיצאופשוטהםרבותפעמיםשיטענו.כבדות

כלאתמלאולכןלאט,להיטעןלדףלגרוםעלולותמידירבותתמונותגם.75KBמקסימום
מורכבאינווהמוצרבמידהבכך.אמיתיצורךישאםרקמאפשרשאיבייהתמונותמכסת

להספיק.צריכותתמונות4עד3להראות-שעליכםרביםמפרטים

קנה מידה
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לקבלמבקשהלקוחהמוצר.מידותלגביהיאבתחוםלקוחותשלביותרהנפוצותהשאלותאחת
(כמודיוברוראינווהגודלבמידהלכןהמוצר.פיזיתאחיזהשללחוויהאותושיקרבופרטים
צילוםלספקכדאישלהם)המידהקנהאתלהעריךלנושקלמטבע,אוספרשלבמקרהלמשל

לצד-לחילופיןאונייד,טלפוןכמואליוביחסהגודלאתלאמודשניתןמשהולצדהפריטשל
סרט מידה.

משלוח

זמןאתמעריכיםאנחנולאירופהבמשלוחישראל.דוארעל-ידיהיאלשלוחביותרהטובההדרך
מוצרכללשלוחעליכםשבועות.שלושהבעדהבריתולארצותשבועיים,עדבשבועההגעה
וגםהואגםבאמצעותוזה,מספרללקוחתספקואתםמעקב.מספרשתקבלוכךרשוםבדואר

אתם תוכלו לעקוב אחר החבילה.

אתלהזיןתוכלושםישראל.דוארשללאתרהיכנסוהמשלוחעלויותאתמראשלהעריךכדי
דיגיטלימטבחמשקלבביתלהחזיקמומלץהמדויקת.העלותאתולקבלוהיעד,החבילהמשקל

למשלוח,יקריםהםכבדיםחפציםכיזיכרושלכם.הפריטיםאתלשקולתוכלובעזרתוקטן,
רווחלכםישאירואףהמשלוח,עלויותאתיכסההמכירהשמחירבטוחיםלהיותועליכם
שבורשיגיעפריטשכןעבורכם,מסויםסיכוןמהוויםבמיוחדשביריםפריטיםגםמספיק.

מחייב אתכם בהחזר ללקוח, ומסכן אתכם בפידבק שלילי.

עלמספקידעלכםואיןבמידהכיזכרושתוכלו.ביותרהטובבמצבלשלוחעליכםהמוצריםאת
סימני שימוש ואפילו לא לכלוך.מוצר, עדיף להשאיר אותו כפי שקניתם אותו ולא לנקות ממנו

אותםעטפווכדומה.וביגודבדפריטיבעדינותלגהץמהפריט,אבקלנקותניתןזאת,עםיחד
למצואתוכלושבירה.אולשריטהסכנהבושקיימתמוצרלכלבועותבניילוןהשתמשוהיטב,
לשלוחניתןמטבעותכמומוצריםבביתכם.וגםהמחזורבעמדותגדליםבמגווןקרטוןארגזי

במים.במעטפה רגילה, ומוצרי בד ניתן לשלוח במעטפת ניילון עמידה

היבטים חשובים במכירת עתיקות ופריטי אספנות

עניין.מבינישלמצומצםלחתךאלאביותר,רחבלקהלפוניםאינםואספנותעתיקותפריטי.1
והעלו אותו שוב למכירה!לכן במידה ופריט לא נמכר בסיבוב הראשון- אל תוותרו עליו,
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בפריטיםשמדוברמכיווןבו.ויתאהבהנכוןברגעבושיתקלהנכוןלקונהמחכהפריטכל
אותושהעליתםבזמןזהאתמחפשדווקאלאוכךכליחודידברשמחפשמימאד,ייחודיים
באמצעותהליסטאותואתלהעלותלפעמיםצריךואספנותעתיקותבפריטילכןלמכירה.
ללבו.ייגעשהפריטהקונהשימצאעדושוב...ושובשוב",Relist"פונקצית

כךידיעלשלוהמכירהלדףאופטימיזציהלעשותעליכםנמכרלאוהפריטבמידהלב:שימואך
וישמעולות,התמונותהאםגבוהה:ברמהשהםותוודאושלוהפרמטריםלכלשתחזרו
מפתחמילותישנןאולימדויקת,הכותרתהאםמתאימה?הקטגוריההאםמהן?מספיק

הדומים לו באיביי? ועוד.אחרות שיותר יתאימו? האם המחיר שלי תואם את שווי הפריטים

הכנסהליצירתמתאימהלאועתיקותאספנותחפצישמכירתמשתמע,מעלהמהכתוב.2
מעצםוהנאהרבענייןבושיש,טווחארוךיותרתהליךאלאקל""כסףואיננהב"מכה"
לבחור-מיוחדבאופןפריטלכללבתשומתלהקדישצורךישוהלמידה.החיפושתהליך
באופןהןשלוהרקעאתולחקורלו,המיוחדתיאורלולכתובאותו,ולצלםלמדודאותו,

היסטורי והן את הסטוריית המכירות שלו באיביי.

לתקופהלעתיםפריטים,בביתלאחסןהצורךהואכך,אםבחשבוןלקחתשישנוסףדבר.3
אומדףבביתלפנותשתצטרכוייתכןלכןאותם.ויקנהימצאהנכוןשהקונהעדממושכת,

מגירה לעניין זה.

הכספיתההשקעהנושאהואבו,להתחשבשכדאיאספנותפריטימכירתשלהיבטעוד.4
כספיתהשקעהעושיםאתםלמכירהמוצריםלרכושיוצאיםאתםכאשרהמוצרים.בקנית

ככלהרווחים.אתלגרוףבוודאותתוכלובומוגדרמועדאיןכללבדרךכאשרמסוימת,
אחר,אוזהממוצררווחלמצואליכולתבנוגעשלכםהודאותרמתתעלהמיומנותשתפתחו

ותזרים הכספים שלכם יתאזן.

מהם הפריטים המיוחדים לישראל?

ישנםבה.המרוכזיםוהלאומיםהתרבויותובמגווןהעשירהבהיסטוריהמיוחדתישראלמדינת
ולתחושתלערכם,רבותתוסיףמכאן,ונשלחובישראלנמצאושהםשהעובדהפריטיםמעטלא

המקוריות שלהם. בין השאר נוכל למצוא:

שטרות ומטבעות מבנק פלסטינה ומהשנים הראשונות של המדינה●
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מוצרים עם חותמת של מס קניה שהיה נהוג לפני ובזמן קום המדינה●
חפצים מבית ספר בצלאל●
כלי כסף ונחושת●
40ה-משנותפסחקערותכמויודאיקה●
בידריקמה של ג'לביות שנעשו●
היסטורייםלאירועיםשקשוריםדבריםוגםהמדינה,קוםמלפניחפץכלכמעט●

ומלחמות.
מוצרים של אלעל, אגד, אתא, צים וכו' מתחילת דרכם.●
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נספח א' - דוגמאות

ונמכרו באיביי.כל הפריטים המופיעים בחלק זה נרכשו בשווקי פשפשים בישראל

Goebel Zebra figurine

פסלון זברה

משלוח+43$ב-נמכר₪,25ב-נקנה

6day war glass

כוס מצויירת במפת ישראל במלחמת ששת הימים

משלוח+45$ב-נמכרה₪,40ב-נקנתה
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Vintage Pickard China Hand Painted
Creamer and Sugar Bowl

סט קנקן חלב וכלי סוכר
159.95$ב-נמכר₪,60ב-נקנה

Vintage 6-pack miniature Coca-Cola

מיניאטורה של בקבוקי קוקה-קולה בארגז

משלוח+31$ב-נמכר₪,45ב-נקנה
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Antique Sterling Silver Overlay Drinking Glass

כוס שתיה מעוטרת בכסף

.39.95$ב-נמכרה₪,50ב-נקנתה

Anglo-Palestine Bank 1 Lira
banknote 1948

לירה מתקופת המנדט הבריטי

משלוח+26$ב-נמכרה₪,25ב-נקנתה

Vatican Coins 1947

סט מטבעות ותיקן

משלוח+45$ב-נמכר₪,50ב-נקנה
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Kosta Buddha Open Minds vase

אגרטל בודהא

59.90$ב-נמכר₪,40ב-נקנה

Polish Mark 1919 1000

1919מ-פולנימארקשלשטר

משלוח+27.5$ב-נמכר₪,25ב-נקנה
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נספח ב' – אתרים מומלצים

סוגיעלברשתמידעלחפשמשםולהמשיךאיתהלהתחילשתוכלובלבד,חלקיתרשימהזוהי
והשראהרעיונותהמוןלכםיתןאלובאתריםהשיטוטבנוסףבהם.מתענייניםשאתםהחפצים

לחיפושים שלכם.

במה הוא עוסקקישור לאתר

antiques.about.comבאתר זה תמצאו מאמרים שיכניסו אותכם לתוך עולמות מגוונים
של פריטי אספנות שכלל לא ידעתם שקיימים, מספרי ילדים

פריטיועד סכיני גילוח, ויתן לכם כלים רבים כדי ללמוד לזהות
אספנות מעולים ולאמוד את שוויים.

kovels.comאתר מצויין המרכז מידע רב בתחום העתיקות והאספנות, עוקב
אחר טרנדים וחידושים בתחום, ומפרסם מדריכים לנישות

ספציפיות כמו תיקי יד לנשים, פריטי אספנות הקשורים לחג
מסוים, וכד'. האתר מציע גם רשימת מחירים ללמעלה ממיליון

(!) פריטים, שתעזור לכם לתמחר נכון.

scavengerlife.comזהו הבלוג המהנה של בעל ואשה צעירים מארה"ב, המתפרנסים
אך ורק מליקוט מציאות במכירות חצר ואפילו בפחי אשפה,

הםומכירתם באיביי. בבלוג ניתן לצפות בסרטונים רבים בהם
משתפים בידע מעולה מחייהם ועבודתם.

collectibles.about.comאתכאן תמצאו המון מידע על מה אנשים אוספים, איפה למצוא
זה, וכיצד למכור את זה.
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christies.comכריסטיז הוא בית ממכר עתיקות לונדוני ותיק, שהתרחב לאתר
המקיים מכירות פומביות און-לין. האתר מתמקד בתחום

האומנות והעיצוב, ותמצאו בו מידע מעולה על איסוף והערכת
חפצי אומנות.

curioscape.comהאתר הזה הוא בעצם רשימה עצומה של לינקים לאתרי ממכר
אתחפצי אספנות, המסודרים לפי קטגוריה. דרך מצוינת ללמוד

הנישה.

worldcollectorsnet.com,אתר של אספנים למען אספנים, בו תמצאו סרטוני הדרכה
מחירונים, וחדשות מעולם האספנות.

collectionantique.comעוד אתר לממכר עתיקות המפעיל גם רשת חנויות בארצות
הברית, ומקיים מכירות פומביות און-ליין. תמצאו שם מאמרים

וטיפים בנושאים שונים, כמו לדוגמה איך לנקות ולחדש כלי
כסף.

ngccoin.comאתר שהוא קטלוג של מטבעות מרחבי העולם, כולל דרכי הזיהוי
והתמחור שלהם.

pmgnotes.comל-הנלווההאתרngccoin,ברשת.הגדולהשטרותקטלוגשהוא

Israelmint.comאתר החברה הישראלית למדליות ולמטבעות

Collect.co.ilאתר אספנות ישראלי, המהווה צוהר לעולם האספנות הפורח
בארץ, וכולל מאמרים מרתקים בנושא אספנות של אוצרות

ואפילוהייחודיים לישראל כמו בולים, שטרות, יין, כלי כתיבה,
קישורים לקהילות כמו "אגודת אספני טלכרט בישראל".

Vintage Antiques
Identification & Sales

קבוצת פייסבוק פעילה בה תוכלו להתייעץ וללמוד על
החפצים השונים שבבעלותכם. נדרשת הרשמה.
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Vintage Glassורקאךשמוקדשתבקבוצהחבריםאלף26מ-למעלה
לאספנות של כלי זכוכית וינטג'.

LEGO Collectorsהקבוצה הגדולה בפייסבוק של אספני לגו היא דווקא
ממלזיה

ועוד...
פשוט חפשו בפייסבוק את שם הנושא שאתם מתעניינים

שיוכלוקהילותותמצאו"Collectors"המילהלצדבו
לשתף אתכם ולעזור לכם.

סיכום

בזהשישוההנאההריגושאתפשפשים,בשוקמציד-אוצרותנהנהשלאלאדםלהסבירקשה
"פיצ'יפקעס"דוכניביןבסמטאותהשיטוטלאחרונים,כבילוי.זאתשעושיםמאיתנואלועבור

מסוימיםפריטיםשלוהנוסטלגיההיסטוריהמטעןאוצר.בתיבתשנתקלילדשלחוויהמזכיר
יכולשהתחביבמגליםוכאשרבהם.שיתקשטלביתאותנטינופךומוסיףהדמיוןאתמצית

ההנאהאתהביןלאכןשלפנילמיגםאטרקטיבינראההואלפתע-ביותררווחילעסקלהפוך
שבדבר.

ישבית,ותכולתשניהידבמכירותכמואחריםבמקומותמציאותמחפשיםאולשוקכשיוצאים
בקלותנוכל–אחרתמחפשים.מהשלובהגדרהבתחום,בסיסייםמושגיםשלבהבנהלהצטייד

אך ייתכן שלמעשה אין בהם רווח.ללכת לאיבוד ולרכוש מוצרים שאולי נראים לנו ייחודיים,

העתיקותהוינטג',עולםעםהיכרותשלנרכשתבמיומנותמדוברכאןגםהתחומים,ברובכמו
המסייעיםמצויניםוכליםרביםמידעמקורותעומדיםלרשותנולדבר."עין"ופיתוחוהאספנות,

מהכלאתלכםלתתביקשתיזהבמדריךמתאימים.ותמחורמכירהקניה,החלטותלקבללנו
וקיבלתםשנהניתם,מאדמקווהואניהזאת,המרתקתבנישהלסחורלהתחילבכדישנדרש

חשק לקפוץ למים ולהתנסות.
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אנו מאוד שמחים שבחרת להעמיק בחומר הזה
שבאמצעותו ימריאו המכירות שלך באתרי המסחר.

אנחנו כאן במרקורי
רוצים לקדם אותך לחזית המסחר,

ונשמח לתת לך כלים וידע שיעזרו לך
להצליח עוד ועוד.

ניתן לפנות אלינו במייל:
info@mercur-e.com03-3030-400ובטלפון

בהצלחה!
צוות מרקורי
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