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 1. Dla kogo?

  1. Dla kogo?1. Dla kogo?

Ta publikacja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy chcą rozpo-

cząć sprzedaż na Allegro.pl, a w szczególności dla:

➢ początkujących, którzy chcą sprzedawać od czasu do czasu coś 

prywatnego,

➢ początkujących, którzy chcą wystartować ze sprzedażą swoich 

firm internetowych,

➢ średnio zaawansowanych, którzy dążą do zwiększenia sprzeda-

ży i tytułu SS.

Najważniejszym elementem serwisu Allegro są aukcje i na nich wła-

śnie koncentruje się ta książka, która ma być przewodnikiem krok po 

kroku – jak stworzyć aukcję, która sprzeda wszystko.

Założenie jest proste – po przeczytaniu tej publikacji będziesz umiał 

stworzyć doskonałą aukcję, za pomocą której sprzedasz każdy pro-

dukt czy usługę.
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 1.1. O mnie

 1.1. O mnie

Od 7 lat zajmuję się profesjonalnym wysta-

wianiem  aukcji  na  Allegro.  Przez  cały  ten 

czas  doskonaliłem swój  warsztat  marketin-

gowo-informatyczny,  tak aby w prosty spo-

sób móc szybko stworzyć aukcję do każdego 

produktu. Na swoim koncie osiągnąłem sta-

tus SuperSprzedawcy.
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 1.1. O mnie

Z pewnością  będziesz sprawdzać to konto,  dlatego chcę Ci  powie-

dzieć  trochę  więcej  o  zamyśle  sprzedaży  firm  internetowych. 

Allegro.pl jest  liderem  na  rynku  handlu  internetowego  i  posiada 

w nim ok. 50% udziałów. Jeśli masz produkt, który nie wymaga two-

rzenia Twojej marki, to z powodzeniem możesz korzystać z Allegro 

przez cały okres działalności. Nie raz spotkałem się z firmami, które 

zatrudniają po kilku pracowników i żyją z wystawiania aukcji. Wy-

kreowanie marki na Allegro również jest możliwe, ale na małą skalę. 

Jeśli chcesz rozwinąć skrzydła do poziomu znanych sklepów interne-

towych typu Merlin.pl czy Agito.pl, musisz przejść na własny sklep, 

serwis czy galerię internetową. Jednak dopóki nie staniesz się wiel-

kim, nic nie stoi na przeszkodzie, by korzystać z Allegro. Ten serwis 

aukcyjny pozwala na szybkie i ciągłe zdobywanie nowych klientów.
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 1.1. O mnie

Prawdopodobnie niedługo utracę status SuperSprzedawcy, ponieważ 

przestawiam się stopniowo jedynie na działalność sklepu interneto-

wego. Jednak nie osiągnąłbym tego, gdyby nie fakt, że zarobiłem na 

Allegro w ciągu ostatnich dwóch lat ok. 90 000 zł, dzięki czemu zre-

zygnowałem z pracy na etacie i skoncentrowałem się na powiększa-

niu tego biznesu. Moim najbliższym celem jest otworzenie do 2010 

roku sklepu stacjonarnego, który w połączeniu z internetowym powi-

nien dać oczekiwane, dobre wyniki. Jednak to się dopiero okaże. Te-

raz przekazuję Ci czyste doświadczenie z twardej rzeczywistości.

Moje przesłanie jest krótkie. Chcę, abyś nauczył się wystawiać profe-

sjonalne aukcje po to, by na początku względnie tanim kosztem wy-

startować ze sprzedażą w największym serwisie internetowym w Pol-

sce i Europie Środkowowschodniej. Allegro służy do rozkręcenia fir-

my. Do zdobycia pierwszych klientów i sprawdzenia produktu. Nato-

miast zachęcam Cię, najszybciej jak to jest możliwe, do stworzenia 

własnej strony, galerii, serwisu czy sklepu „uszytego na miarę” we-
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 1.1. O mnie

dług Twoich upodobań, po to by obniżyć koszty sprzedaży, zwiększyć 

obroty i promować wyłącznie swoją markę. Oczywiście jeśli staniesz 

się SuperSprzedawcą na Allegro i uznasz, że ten kanał sprzedaży jest 

dla Ciebie najkorzystniejszy, to pozostaniesz przy nim.

 1.2. Dla początkującychb

Nauka zajęła mi kilka lat, zanim opanowałem ten fach niemalże do 

perfekcji. Dlatego jeśli jesteś już sprzedawcą na Allegro, ale wciąż nie 

jesteś zadowolony z wyników, to po przeczytaniu treści  zawartych 

w tej książce i zastosowaniu moich wskazówek, Twoja aukcja rozłoży 

konkurencję na łopatki.

 1.4. Dla przyszłych SS

W pewnym momencie, gdy kolejne rubryki jako kandydata na Su-

perSprzedawcę zaczęły mi się wyświetlać na zielono, zacząłem silnie 

dążyć do tego, by osiągnąć ten tytuł. Konsekwentnie wprowadzałem 

zasady zawarte w tej książce i udało się. Dlatego z ręką na sercu po-

wiem, że stosując te metody i techniki w swojej aukcji, będziesz miał 

otwartą drogę do statusu SuperSprzedawcy na Allegro.pl
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 1.5. Krok po kroku jak wystawić 

SuperAukcję, która sprzeda każdy 

produkt

Książka ta wyjaśnia najważniejsze elementy potrzebne do skutecznej 

sprzedaży na Allegro. Techniki te wykorzystywane są również dalej 

w prywatnych sklepach  i  serwisach internetowych.  Książka  ta  jest 

przewodnikiem, warsztatem i oknem na świat.

Dzięki niej będziesz mógł z powodzeniem zaistnieć w Internecie i od-

nieść sukces.

10


