
אמזון



על מה נדבר

נתונים מעולם האריזות והשילוח-אמזון 

שיטות ונהלי אריזה

טכנולוגיות שילוח וחידושים



כמות האריזות שאמזון 
:2018שלחה בשנת 

בדקה6,366
בשעה381,960

ביום9,167,040
בחודש 275,011,200

בשנהמיליארד 3.3

מיליארד מוצרים5-כ



$30,000,000,000 
משילוחהכנסותדולר



עלויות השילוח באמזון  
מהנמוכות בשוק 

-ו$ 3.67לעומת $ 2.41
מחירי מתחרים$ 3.89



גדל צי -2018במהלך 
%50-בכהמטוסים 

מטוסים70הצי עומד כיום על 



נתח השוק של אמזון בעולם  
30%השילוח עומד על 

מכלל השליחויות בעולם



האריזות של אמזון

:לדוגמא, סוגי אריזות90ישנם יותר מ

נייר ממוחזר: החומר ממנו עשויים האריזות הוא, אריזות אמזון מורכבות מקופסאות בשלל גדלים ומעטפות קרטון



שיטות ונהלי אריזה



טכנולוגיות שילוח וחידושים

–" טטריס"עובד בשיטת האלגוריתם המיון של אמזון 
כאשר רוצים להוציא משאית לאזור מסויים במדינה 

האלגורתים מחשב את גודל הקופסאות שיש לשים לכל  
מוצר ביחס לנפח המשאית כך שלא ישאר רווח בתוך 

.  המשאית לזוז
המינוס של האלגוריתם הוא שמוצר עלול להגיע באריזה 

.  מגודל המוצר2גדולה פי 
נכון להיום אמזון עובדים שעות נוספות כדי להחליף  

אלגוריתם זה בשיטה יעילה יותר למען החיסכון ואיכות 
.הסביבה



טכנולוגיות שילוח וחידושים

Frustration Free Package–חבילת נטולת תסכול 

להוזיל , מטרת התוכנית החדשה של אמזון הנה להקטין
ולדאוג לאיכות הסביבה וגם בשל תלונות חוזרות של  

.לקוחות על גודל האריזה ביחס למוצר
.  אמזון רוצים לייצר חויה נעימה ללקוח בפתיחת האריזה
יש לציין כי מי שלא יעמוד בסטנדרטים החדשים יוקנס  

.דולר פר אריזה2-ב



עמלות אחסנה ושילוח

( גודל סטנדרטי ) עמלות מחסני אמזון

עמלה  
(דולר אמריקאי) 

תמונהמוצר לדוגמאשם המדרגה

$2.41
Small standard-

size 
(10 oz or less)

כיסוי לטלפון  
נייד

$3.68
Large standard-

size 
(10+ oz to 1 lb)

T SHIRTחולצת 

$5.64
Large standard-

size 
(3 lb to 20 lb)

מגהץ

:פרטים נוספים

https://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/pricing.htm/ref=asus_fba_snav_p


–חישוב לרווחיות גבוהה יותר 
הפרה הסגולה

דמי טיפול ,עלות אחסון 
4.76$: מוצרים 2ושילוח ל

2.38$= עלות ליחידה  

דמי טיפול ,עלות אחסון 
4.76$: מוצרים 4ושילוח ל

1.19$= עלות ליחידה 

כך נשלם מחיר -יחידות ' כדאי להכין מארזים עם מס
נמוך יותר לכל יחידה 



סינדיאנה-חישוב לרווחיות גבוהה יותר 

דמי טיפול ,עלות אחסון 
3.28$: מוצרים 5ושילוח ל

0.656$= עלות ליחידה  

דמי טיפול ,עלות אחסון 
4.76$: מוצרים 6ושילוח ל

0.79$= עלות ליחידה 

.. 1ולשים לב שאין יותר מדי יחידות במארז 
כדי שהעלות לא תהיה גבוהה שוב  



אריזה ושילוח לערוצי מכירה נוספים

נוכל להשתמש בשירותי האריזה והשילוח של מחסני אמזון 
.  באופליין\באונליין -להזמנות שמחוץ לאמזון  



אריזת מתנה 

:אמזון מאפשר לשלוח את המוצרים שנרכשים כמתנה ומציע 

קופסא או שק שמתאימים לפריט, אריזת מתנה * 
סרט דקורטיבי * 

כרטיס מודפס עם הודעה אישית על האריזה  *

יש אפשרות לשלוח קבלה ללא המחירים*

3.99$: עלות של אריזת מתנה לקופסת נעליים לדוגמא *

יש מבצעים שונים בחגים לאריזת המתנה* 



טכנולוגיות שילוח וחידושים

שליחים  –אחת מיוזמות השילוח האחרונות של אמזון הינה 
בהשקעה של  ,עסק עצמאי)פרילאנסרים עם משאיות אמזון 

אלף דולר כל אחד יכול להפוך לשליח אמזון ברחבי  10
(.ארהב

Amazon hub– בעזרת הצבת ארון
תאים בכל מבנה מגורים כדי שהלקוח  

ייקבל את החבילה שלו גם אם הוא  
לא בבית בעזרת הקוד שיקבל  

לפתיחת הלוקר

מכשיר הנעה – scoutיוזמה לאזור הפרברים 
בצורה עצמאית  מוביל את החבילה למפתן הדלת  

יוזמה שתחסוך  , של הלקוח בצורה נוחה ובטוחה
.לאמזון המון כספים על שליחים אנושיים



תודה רבה


