
eBay-Winkel
Inhoudsopgave 

W1	 Waarom	een	eBay-Winkel	aanmaken	 2

W2	 Uw	eBay-Winkel	aanmaken	 3

W3	 Winkelinstellingen	wijzigen	 12

W4	 Beheer	van	winkelvoorraad	 13

W5	 Haal	het	maximum	uit	uw	winkel	 18

W6	 E-mail	maken	en	beheren	 57



	

 • � •

eBay-Winkel
Waarom een eBay-Winkel aanmaken?

Door	een	eBay-Winkel	te	openen	kunnen	meer	ervaren	verkopers	het	maximum	halen	uit	hun	
verkoop	online.		
Verkopers	met	een	eBay-Winkel	krijgen	tools	ter	beschikking	waarmee	zij	hun	eigen	merknaam	
kunnen	ontwikkelen	en	het	maximum	kunnen	halen	uit	hun	verkoop.

Een eBay-Winkel biedt onder andere de volgende voordelen: 

•	 Aangepast	ontwerp 
Bepaal volledig zelf hoe uw winkel er gaat uitzien (kleuren, afbeeldingen en inhoud).   

•	 Waardeaanbiedingen 
Bied objecten aan tegen lagere kosten en voor langere duur. 

•	 Productorganisatie 
Maak gebruik van aangepaste rubrieken om uw objecten in te delen en weer te geven. 

•	 Zoekopdrachten	voor	kopers 
Kopers kunnen op trefwoord zoeken in uw winkel. 

•	 Crosspromoties 
Bepaal zelf welke andere objecten kopers te zien krijgen wanneer zij een object bekijken, 
erop bieden of het winnen. 

•	 Unieke	URL 
Uw winkel heeft een eigen webadres (URL) waarvoor u reclame kunt maken bij kopers. 

•	 Verkooprapporten 
Gratis rapporten over uw verkoopcijfers en het verkeer naar uw winkel, waarmee u meer 
informatie krijgt voor uw bedrijfsbeleid. 

Om een eBay-Winkel te openen, moet u voldoen aan de volgende vereisten:

• U	moet	een	eBay-verkopersaccount	hebben	en	

• U	moet	een	feedbackscore	hebben	van	minstens	5.	
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Uw eBay-Winkel aanmaken. 
 

Klik	op	‘site	overzicht’.	

Selecteer	‘eBay-Winkels’.	
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Klik	op	‘Open	nu	uw	winkel’.	

Geef	uw	gebruikersnaam	en	wachtwoord	in.	
Klik	op	de	knop	‘Veilig	inloggen’.	
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	Selecteer	het	gewenste	winkelabonnement	en	klik	op	‘Doorgaan’.	

Lees	de	gebruikersovereenkomst.	Indien	u	akkoord gaat,	kunt	u	klikken	op	‘Zich	abonneren’.		
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Uw	winkel	is	aangemaakt	en	alle	actieve	aanbiedingen	zullen	vanaf	nu	verschijnen	in	de	winkel.	
Klik	nu	op	‘Winkel	opbouwen	in	een	notendop’	om	uw	winkel	aan	te	passen	aan	uw	persoonlijke	
wensen.	

In	dit	voorbeeld	kiezen	we	voor	de	tweede	mogelijkheid.	
Beweeg	de	rechter	schuifbalk	naar	onder.		

De	winkelkleur	en	thema	kunnen	worden	aangepast.		
Klik	op	‘Bewerken’.		
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Kies	de	gewenste	kleur	en	klik	op	‘Opslaan’.	

De	lijstweergave	en	sorteervolgorde	kan	worden	aangepast.	
Klik	op	‘Bewerken’.		
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	Selecteer	de	gewenste	weergave	en	de	sorteervolgorde,	klik	daarna	op	‘Opslaan’.	

	De	promotievakken.	Klik	op	‘Bewerken’.	
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	Maak	uw	keuze	en	klik	op	‘Opslaan’.		

Klik	op	‘Bewerken’.	
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	Maak	uw	keuze	en	klik	op	‘Opslaan’.		

Alle	instellingen	zijn	nu	bijgewerkt.	
Klik	nu	op	‘Instellingen	toepassen’.	
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De	winkel	is	nu	volledig	aangemaakt.	
Wenst	u	de	winkel	te	bekijken,	klik	dan	op	‘Uw	winkel	bekijken’.
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De winkelinstellingen wijzigen.

U	kunt	steeds	uw	winkelinstellingen	bijwerken.

Klik	op	‘Mijn	eBay’.

Klik	onderaan	in	de	linkerkolom	op	‘Uw	winkel	beheren.’		

Klik	onderaan	in	de	nieuwe	linkerkolom	op	‘Winkelaanpassing	in	een	notendop’.	
U	kunt	nu	op	dezelfde	manier	de	instellingen	wijzigen,	zoals	tijdens	het	aanmaken	van	uw	winkel.										
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Beheer van winkelvoorraad 

 1 Beheer van winkelvoorraad

 � Product in winkelvoorraad verwijderen

 � Product verzenden naar ‘online veiling’

 � Product verzenden naar ‘vaste prijs’

Beheer van winkelvoorraad

Klik	op	‘Mijn	eBay’.	

Klik	onderaan	het	scherm	op	‘Uw	winkel	beheren’.	
U	hebt	twee	mogelijkheden.

Ofwel	gaat	u	naar	de	linkerkolom	onder	‘Mijn	abonnementen’,	
ofwel	gaat	u	naar	‘Favoriete	links’.
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Het	volgende	scherm	zag	u	ook	al	tijdens	het	aanmaken	van	uw	winkel.	

Wenst	u	eerst	de	winkel	te	bekijken,	klik	dan	op	‘Uw	winkel	bekijken’.

U	kunt	het	soort	abonnement	aanpassen	door	te	klikken	op	‘Bijwerken’.

Wilt	u	de	actieve	aanbiedingen	in	uw	winkel	beheren,	klik	dan	op	‘Beheren’.

U	kunt	uw	aanbiedingen	uit	winkelvoorraad	verzenden	naar	andere	verkoopvormen	en	aanbiedingen	
beëindigen.

De	onderste	knoppen	van	het	scherm	zijn	enkel	van	toepassing	voor	producten	uit	winkelvoorraad.
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U	kunt	één	of	meerdere	producten	verzenden	naar	de	online	veiling.

U	kunt	één	of	meerdere	producten	verzenden	naar	vaste	prijs.

(Aanbiedingen	met	een	vaste	prijs	worden	tussen	de	reguliere	eBay-zoekresultaten	weergegeven	en	
zijn	daarom	een	krachtige	manier	om	meer	kopers	naar	uw	eBay-winkel	te	leiden)

U	kunt	de	aanbieding	in	winkelvoorraad	beëindigen.

Product in winkelvoorraad beëindigen

Selecteer	een	of	meerdere	producten.		
Klik	op	‘Beëindigen’.	

Bevestig	uw	keuze	door	te	klikken	op	‘Aanbieding	beëindigen’.	
Op	dit	scherm	kunt	u	de	keuze	nog	annuleren.	
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Producten verzenden naar ‘online veiling’ 
 

Selecteer	een	of	meerdere	producten.	
Klik	op	‘Naar	online	veiling	verzenden’.	

Geef	de	startprijs	in	voor	de	veiling.	Maak	de	nodige	keuzes.	
Klik	op	doorgaan.
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Producten naar ‘vaste prijs’ te verzenden.	
	

Selecteer	een	of	meerdere	producten.

Klik	op	‘Naar	vaste	prijs	verzenden’.	
Maak	de	nodige	keuzes	en	pas	de	prijs	aan	indien	nodig.	
Klik	op	doorgaan.
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Haal het maximum uit uw winkel 

1  Maak van uw winkel uw eigen plek op het internet en op ebay

2  Doe aan e-mailmarketing

3  Profiteer van een eigen zoekbox

4  Maak crosspromoties aan

5  Personaliseer uw e-mails aan winnende bieders

6  Val op in zoekmachines

7  Bied specials van favoriete verkopers aan

8  Bepaal zelf uw rubriekstructuur

9  Vraag verkooprapporten op

10  Leer uit verkeersrapporten

11  Stel vakantie-instellingen in voor uw winkel

12  Creëer een kader voor aanbiedingen

13  Gebruik promotievakken

                                     

Bent	u	al	een	gevorderde	verkoper	en	wilt	u	uw	winkel	nog	professioneler	aanpakken?	
Dan	vindt	u	hier	meer	tips,	tools	en	weetjes	om	uw	winkel	nog	succesvoller	te	maken.	

Open	het	Site	overzicht	en	klik	op	‘eBay	Winkels’.  
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Klik	op	‘haal	het	maximum	uit	uw	winkel’.

Onder	de	titel	‘Haal	het	maximum	uit	uw	Winkel’	vindt	u	meerdere	mogelijkheden.	
Onder	de	foto	vindt	u	dezelfde	mogelijkheden	genummerd	terug.

In	deze	module	worden	al	deze	mogelijkheden	besproken.
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TIP!
In	eBay	zijn	steeds	meerdere	manieren	om	eenzelfde	doel	te	bereiken.

Voorafgaande	links	kunnen	ook	via	andere	menu’s	worden	aangeroepen.	
Bijvoorbeeld:	de	mogelijkheden	uit	het	bovenstaande	scherm	via	de	
knop	‘Rubriekstructuur’	kunt	u	ook	terugvinden	via:

‘Mijn	eBay	>	Uw	winkel	beheren	>	Winkelontwerp.>.Winkelrubrieken’.

Maak van uw winkel uw eigen plek op het internet en op eBay.

	
Met	behulp	van	deze	link	kunt	u	e-mails,	die	gebruikt	worden	bij	de	
afhandeling	van	een	bieding	of	bij	de	facturatie,	aanpassen	aan	uw	eigen	
wensen.

Klik	op	de	link	‘Eigen	Plek	op	eBay’.  
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Klik	onderaan	dit	scherm	op	de	knop	‘Voeg	nu	uw	eigen	logo	toe’.

Het	volgende	scherm	bestaat	uit	twee	delen.	
Via	het	eerste	deel	kunt	u	het	e-mailbericht	op	het	einde	van	een	aanbieding	aanpassen.	

Via	deel	twee	kunt	u	wijzigingen	aanbrengen	voor	de	afhandeling	en	de	facturatie.	
Klik	op	de	knop	‘Wijzigen’	in	het	eerste	deel.

22
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Nu	kunt	u	de	standaard	e-mail,	die	gestuurd	wordt	op	het	einde	van	een	aanbieding,	volledig	
wijzigen.

U	kunt	uw	winkellogo	toevoegen.	
U	kunt	de	standaard	tekst	overschrijven	en	waar	gewenst	een	autotekst	toevoegen.	
Kies	de	gewenste	autotekst,	plaats	de	cursor	waar	u	de	autotekst	wilt	toevoegen	en	klik	daarna	op	
toevoegen.	
Als	‘Gebruikernaam	koper’	hebt	gekozen,	wordt	de	naam	van	de	koper	automatisch	ingevuld.

Na	het	aanpassen	van	de	e-mail	klikt	u	op	‘Opslaan’.

Klik	op	knop	‘Wijzigen’	in	het	tweede	deel.	
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Hier	kunt	u	uw	winkellogo	bekijken.

Wilt	u	het	logo	aanpassen,	klik	dan	op	de	link	‘Winkelbouwer’.		
Met	behulp	van	deze	link	kunt	u	de	basisgegevens	van	uw	winkel	aanpassen.

Door	een	van	de	opties	aan	te	vinken,	kunt	u	bepalen	of	het	logo	opgenomen	wordt	in	de	
afhandelingpagina’s	en	e-mails	met	betalingsinformatie.

Gebruik	daarna	de	rechter	schuifbalk.	

Hier	kunt	u	zelf	een	aangepaste	tekst	schrijven.	
Door	een	van	de	opties	aan	te	vinken,	kunt	u	bepalen	waar	de	tekst	wordt	opgenomen.

Nadat	u	uw	aanpassingen	heeft	uitgevoerd	in	het	bovenstaande	scherm,	kunt	u	een	voorbeeld	van	
uw	e-mail	en	afhandelingpagina	bekijken.

Als	alles	in	orde	is,	klik	dan	op	de	knop	‘Opslaan’	om	uw	aanpassingen	en	keuzes	te	bewaren.
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 Doe aan e-mailmarketing.

Via	de	link	e-mailmarketing	kunt	u	e-mails	maken	en	beheren.	
Deze	mogelijkheden	worden	apart	besproken	in	de	module	‘e-mail	maken	
en	beheren’.

Klik	op	‘E-mailmarketing’

(hierna	wordt	alles	uitgevoerd	zoals	beschreven	is	in	de	module	‘E-mail	
maken	en	beheren’).	

Profiteer van een eigen zoekbox.

Deze	link	biedt	geen	extra	functies	maar	vestigt	uw	aandacht	op	het	feit	
dat	een	zoekbox	werd	toegevoegd	tijdens	de	creatie	van	uw	winkel.

Klik	op	‘Zoekbox’.
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Maak Crosspromoties aan.

Met	crosspromoties	vestigt	u	de	aandacht	van	kopers	op	andere	objecten	die	u	verkoopt.	
U	doet	dubbel	voordeel:

U verkoopt meer objecten per koper.

Als	iemand	een	van	uw	objecten	koopt,	is	de	kans	groot	dat	deze	persoon	ook	in	uw	andere	objecten	
is	geïnteresseerd,	en	dan	vooral	in	objecten	die	een	aanvulling	vormen	op	het	gekochte	object.	

U verkoopt objecten tegen een hogere prijs.

Als	iemand	geïnteresseerd	is	in	een	van	uw	objecten,	is	de	kans	groot	dat	deze	persoon	ook	interesse	
heeft	voor	een	vergelijkbaar,	maar	hoger	geprijsd	object	en	dit	uiteindelijk	zal	kopen.	

	
	

Klik	op	‘Crosspromoties’.

Klik	op	‘	Bepaal	nu	uw	crosspromoties’.
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Met	de	knop	‘Beheren’	bepaalt	u	de	algemene	regels	voor	crosspromotie.	
Met	de	knop	‘Bewerken’	bepaalt	u	de	details.

U	beschikt	over	een	tweede	knop	‘Beheren’.		
Met	deze	knop	kunt	u	nagaan	hoeveel	verbindingen	actief	zijn,	maar	u	kunt	ook	nieuwe	verbindingen	
aanmaken.	

Klik	op	‘Beheren’	voor	het	toevoegen	of	bewerken	van	uw	crosspromoties.	

U	kunt	nu	een	crosspromotie	bewerken	of	toevoegen.

U	kunt	twee	soorten	crosspromoties	aanmaken,	daartoe	beschikt	u	over	twee	tabbladen.

Als	u	een	crosspromotie	aanmaakt	voor	‘Wanneer	iemand	een	object	bekijkt’	kunt	u	aanvinken	dat	
deze	regel	ook	geldig	moet	zijn	voor	‘Wanneer	iemand	op	een	object	biedt	of	een	object	wint’	(zie	
volgend	scherm).	
U	beschikt	tweemaal	over	de	knop	‘Nieuwe	regel	maken’.	Beide	knoppen	bieden	dezelfde	
functionaliteit.

Door	regels	aan	te	maken,	kunt	u	de	effectiviteit	van	uw	crosspromoties	vergroten.		
Stel	dat	u	objecten	aanbiedt	in	de	rubriek	Digitale	camera’s	en	de	rubriek	Memory	sticks.	
Dan	kunt	u	de	volgende	regel	aanmaken:	objecten	uit	de	rubriek	Memory	sticks	promoten	wanneer	
iemand	een	object	uit	de	rubriek	Digitale	camera’s	wint	of	erop	biedt.	
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Bent	u	een	verkoper	met	een	eBay-winkel,	dan	kunt	u	regels	aanmaken	op	basis	van	winkelrubrieken	
of	trefwoorden	in	objecttitels.

Wanneer	een	object	aan	een	of	meer	regels	voldoet,	wordt	alleen	de	regel	gebruikt	die	het	hoogste	
in	de	lijst	staat.	U	kunt	de	volgorde	van	de	regels	in	de	lijst	wijzigen	door	de	regels	
naar	boven	of	beneden	te	verplaatsen	met	behulp	van	de	pijliconen.	

Vul	de	gewenste	winkelrubriek	en	trefwoorden	in.	
Klik	op	‘Doorgaan’.	

Wilt	u	dezelfde	regel	gebruiken	voor	een	bieder	of	een	winnaar,	dan	kunt	u	dit	aanvinken.	
Klik	op	‘Regel	opslaan’.
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Klik	op	‘Bewerken’.	
Met	bewerken	instellingen	kunt	u	aangeven	in	welke	situaties	crosspromoties	moeten	verschijnen.	

Als	u	kiest	voor	‘Crosspromoties	in	Afhandeling’,	worden	uw	objecten	crosspromoties	voor	kopers	als	
ze	‘Afhandeling’	van	eBay	gebruiken	om	u	te	betalen	voor	andere	objecten.	

Als	de	koper	een	ander	interessant	object	ziet	en	‘Nu	kopen’	gebruikt,	wordt	de	betaling	van	het	
object	automatisch	gecombineerd	met	die	van	andere	objecten	die	de	koper	van	u	koopt.	

Als	u	kiest	voor	‘Mijn	objecten	niet	als	crosspromoties	weergeven’,	worden	nooit	crosspromoties	
voor	uw	aanbiedingen	weergegeven.

Maak	de	nodige	keuzes.	
Gebruik	de	rechter	schuifbalk	en	ga	verder	naar	onder.
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Maak	de	nodige	keuzes.	
Gebruik	de	rechter	schuifbalk	en	ga	verder	naar	onder.

Deze	keuzes	hebben	enkel	weerslag	op	crosspromoties	voor	iemand	die	de	objecten	bekijkt.	

Maak	de	nodige	keuzes.	
Gebruik	de	rechter	schuifbalk	en	ga	verder	naar	onder.

Deze	keuzes	hebben	enkel	weerslag	op	crosspromoties	voor	bieders	en	winnaars.
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Bepaal	de	weergave:	standaard	eBay	of	uw	eigen	winkelthema.	
Gebruik	de	rechter	schuifbalk	en	ga	verder	naar	onder.	

Maak	hier	de	nodige	keuzes	voor	crosspromoties	met	andere	verkopers.	
Nadat	u	uw	keuzes	hebt	aangevinkt,	kunt	u	klikken	op	‘Toepassen’.

Met	verbindingen	voor	crosspromoties	worden	uw	objecten	bij	meer	kopers	onder	de	aandacht	
gebracht	omdat	ze	niet	alleen	via	uw	eigen	aanbieding,	maar	ook	via	die	van	andere	verkopers	
verschijnen.	U	kunt	een	verbinding	aanvragen	met	alle	verkopers	die	u	kent	en	vertrouwt.
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Klik	op	‘Beheren’.	

Wilt	een	verbinding	aanvragen	bij	een	andere	verkoper,	

klik	dan	op	‘Nieuwe	verbinding	aanvragen’.	

U	kunt	‘Gebruikersnaam	verkoper’	of	‘Winkelnaam’	invullen.	
Klik	op	‘Doorgaan’.
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Personaliseer uw e-mails aan winnende bieders.

Met	behulp	van	deze	link	kunt	u	gepersonaliseerde	e-mails	aanmaken	voor	de	winnende	bieders.

Klik	op	de	link	‘Personaliseer	nu	uw	winnende	bieders	e-mail’.	

Dit	scherm	en	de	bijhorende	functies	zijn	al	besproken	onder	‘Eigen	plek	op	eBay’.

Het	scherm	dat	u	bereikt	door	op	de	link	‘Eigenplek	op	e-Bay’	te	klikken,	bevat	twee	delen.	Het	
tweede	deel	biedt	u	de	mogelijkheid	om	e-mail	aan	te	passen	voor	de	afhandeling	en	de	facturatie.
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Val op in zoekmachines.

U	kunt	in	zoekmachines	als	Google,	MSN	en	Yahoo	in	de	zoekresultaten	
verschijnen	door	ervoor	te	zorgen	dat	de	trefwoorden	van	uw	winkel	
overeenkomen	met	de	trefwoorden	die	potentiële	kopers	bij	zoekmachines	
kunnen	opgeven	wanneer	ze	naar	uw	soort	objecten	zoeken.	Hoe	beter	de	
woordkeuze,	hoe	hoger	u	verschijnt	in	de	resultaten.

Op	die	manier	lokt	u	zoveel	mogelijk	bezoekers	naar	uw	eBay-winkel.	
Zo	verhoogt	u	de	kans	om	een	koper	te	vinden	voor	de	aangeboden	
producten.	En	het	is	nog	gratis	ook!

Verwerk	deze	trefwoorden	in	uw	winkelnaam,	de	namen	van	uw	
aangepaste	rubrieken	en	de	inhoud	van	uw	aangepaste	pagina’s.

Klik	op	‘Opvallen	in	zoekmachines’.	

Klik	op	de	link	‘Pas	nu	uw	trefwoorden	aan’.
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Hierboven	vindt	u	de	huidige	trefwoorden	die	op	uw	eBay-winkelpagina’s	worden	gebruikt.

U	kunt	deze	trefwoorden	aanpassen,	zodat	de	kans	groter	is	dat	potentiële	klanten	uw	winkel	vinden	
als	ze	zoekmachines	zoals	MSN,	Google	en	Yahoo	gebruiken.	
eBay	gebruikt	deze	trefwoorden	om	titels	en	metatags	voor	uw	pagina	te	maken.	Hierdoor	worden	
uw	eBay-winkelpagina’s	beter	begrepen	en	weergegeven.

Klik	op	de	knop	‘Bewerken’.	

Pas	de	trefwoorden	aan.	Probeer	zoveel	mogelijk	rekening	te	houden	met	de	tips	die	u	worden	
aangereikt	door	e-Bay.

Klik	daarna	op	de	knop	‘Opslaan’	om	uw	trefwoorden	te	bewaren.
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Bied specials van favoriete verkopers aan.

Met	specials	van	favoriete	verkopers	kunt	u	kopers	die	u	hebben	
geselecteerd	als	favoriete	verkoper	op	een	leuke	manier	informeren	over	
uw	topaanbiedingen	of	uw	nieuwste	objecten.

Zo werkt Specials van favoriete verkopers  

Kopers	die	verkopers	hebben	toegevoegd	aan	hun	lijst	met	favoriete	
verkopers	kunnen	kiezen	of	ze	wekelijks,	tweewekelijks	of	maandelijks	
automatisch	een	e-mail	ontvangen	met	specials	van	de	favoriete	
verkopers.	

Ze	kunnen	ook	een	pagina	Specials	van	favoriete	verkopers	vanaf	diverse	
eBay-locaties	bekijken.	
n	de	e-mail	met	specials	van	favoriete	verkopers	en	op	de	online	pagina	
staan	maximaal	vier	objecten	van	elk	van	de	favoriete	verkopers	van	de	
koper.	
De	objecten	die	worden	weergegeven,	worden	door	uzelf	gekozen	of	
worden	automatisch	geselecteerd	op	basis	van	de	voorkeuren	die	u	hebt	
aangegeven	in	het	gedeelte	Selectie	van	objecten	op	de	pagina	Specials	
van	favoriete	verkopers.	
	

Klik	op	‘Specials	van	favoriete	Verkoper’.

Klik	op	de	link	‘Bied	Specials	van	favoriete	verkopers	aan’.
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Selectie van objecten 

U	kunt	op	twee	manieren	objecten	selecteren	voor	de	specials	van	favoriete	verkopers:	

 Automatisch:	geef	zoekcriteria	op	(zoals	trefwoorden	of	een	prijsklasse),	zodat	de	specials	
automatisch	worden	gevuld	met	objecten	die	aan	de	criteria	voldoen.	Als	een	gekozen	object	
afloopt,	wordt	het	meteen	vervangen	door	een	ander	object	dat	aan	de	criteria	voldoet.	

 Handmatig:	als	u	beter	wilt	kunnen	bepalen	welke	objecten	worden	geselecteerd,	zoekt	u	de	
objecten	zelf	en	voegt	u	ze	toe	aan	de	specials.	Als	een	object	afloopt,	kan	het	automatisch	worden	
vervangen	op	basis	van	de	zoekcriteria	die	u	hebt	opgegeven.	Hierdoor	weet	u	zeker	dat	er	altijd	
objecten	worden	weergegeven.	

Als	u	kiest	voor	automatische	selectie,	dan	kunt	u	zelf	de	selectiecriteria	bepalen	die	zullen	worden	
gebruikt.

Voor	het	aanpassen	van	deze	criteria	klikt	u	op	de	link	‘Criteria	bewerken’.	
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Pas	de	criteria	aan	naar	eigen	wens.	
Klik	daarna	op	de	knop	‘Criteria	bewaren’.	

U	komt	terecht	op	het	vorige	scherm.		
Klik	op	de	knop	‘Toepassen’	om	alle	wijzigingen	te	bewaren.
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Bepaal zelf uw rubriekstructuur

In	uw	winkel	hebt	u	de	mogelijkheid	om	uw	eigen	rubrieken	te	maken.	
Op	deze	manier	vinden	kopers	sneller	hun	object.

U	kunt	tot	drie	onderliggende	niveaus	creëren	in	subrubrieken.	
De	rubrieken	en	subrubrieken	zullen	na	aanmaak	verschijnen	in	de	
linkerkolom	van	uw	winkel.

	
Klik	op	Rubriekstructuur.	

Klik	op	de	link	‘Bepaal	zelf	uw	rubriekstructuur’.
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Als	u	een	rubriek	wilt	maken,	klikt	u	op	‘Rubriek	toevoegen’.	

Voeg	de	nieuwe	rubrieknamen	toe.	

Klik	op	de	knop	‘Opslaan’.
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De	nieuwe	rubrieken	zijn	toegevoegd.

Wilt	u	de	naam	van	een	rubriek	wijzigen,	een	rubriek	verplaatsen	of	verwijderen,	dan	moet	u	eerst	de	
rubriek	aanvinken	en	daarna	klikken	op	de	knop	van	uw	keuze.

U	kunt	een	subrubriek	aanmaken	door	een	rubriek	te	verplaatsen.

Wilt	u	bijvoorbeeld	een	rubriek	verplaatsen,	vink	dan	de	rubriek	aan	en	klik	op	‘Rubriek	verplaatsen’.

Wilt	u	de	geselecteerde	rubriek	‘roeitoestellen’	gebruiken	als	subrubriek	van	‘fitnesstoestellen’,	vink	
dan	de	rubriek	‘fitnesstoestellen’	aan	en	klik	op	‘Move’.	

De	rubriek	‘fitnesstoestellen’	bevat	nu	een	subrubriek.
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Vraag verkooprapporten op

Met	verkooprapporten	kunt	u	belangrijke	statistieken	bijhouden,	die	u	de	volgende	mogelijkheden	
bieden:		
	
 • Huidige verkoopactiviteiten vergelijken met omzetdoelstellingen.

 • Inzicht krijgen in de belangrijkste verkoopfactoren.

 • Analyseren waar verkoopkansen liggen en wat voor verbetering vatbaar is.

 • Verkoopstrategieën bijsturen zodat succes is gegarandeerd.

	
eBay	is	als	marktplaats	voortdurend	in	ontwikkeling.	
Het	is	daarom	heel	belangrijk	dat	u	begrijpt	aan	welke	veranderingen	uw	verkoopactiviteiten	
onderhevig	zijn	en	welke	nieuwe	kansen	zich	voordoen.	

Klik	op	‘Verkooprapporten’.

Klik	op	‘Vraag	nu	verkooprapporten	aan!’.
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Als	u	zich	nog	niet	hebt	aangemeld	voor	verkooprapporten,	dan	verschijnt	het	bovenstaande	scherm.	
Klik	op	de	link	‘hier’.	
	

U	kunt	kiezen	voor	het	standaardabonnement	of	het	plusabonnement.

Wilt	u	over	verkooprapporten	kunnen	beschikken,	dan	moet	u	zich	op	een	van	beide	abonnementen	
inschrijven.

Klik	op	de	knop	‘Schrijf	me	in!’	van	uw	keuze.

Het	eerste	rapport	zal	beschikbaar	zijn	op	het	einde	van	de	eerste	week	van	de	maand	volgend	op	de	
inschrijving.
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Leer uit verkeersrapporten

Er	zijn	verschillende	soorten	verkeersrapporten	waarmee	u	een	beter	inzicht	krijgt	in	uw	activiteiten	
op	eBay.	U	kunt	nagaan	wat	uw	populairste	aanbieding	is,	van	welke	site	uw	bezoekers	komen,	welke	
zoekopdrachten	ze	gebruiken,	enz.	

Klik	op	‘Verkeersrapporten’.

Geef	u	wachtwoord	in	en	klik	op	‘Veilig	inloggen’.	

Lees	de	tekst	in	het	bovenstaande	scherm.	
Indien	u	akkoord	gaat	met	de	voorwaarden,	vink	dan	het	veldje	aan	en	klik	op	‘Akkoord	en	doorgaan’.
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De	beveiliging	van	Windows	waarschuwt	u	voor	mogelijke	gevaren.	
U	kunt	de	uitgever	‘eBay	inc.’	Echter	volledig	vertrouwen.

Klik	op	Ja.	

Lees	de	voorwaarden.	
Indien	u	akkoord,	gaat	vink	dan	het	veldje	‘I	agree’	aan	en	klik	op	de	knop	‘Continue’.

De	rapporten	worden	onmiddellijk	aangemaakt.
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Met	behulp	van	de	rechter	schuifbalk	kunt	u	nu	meerdere	rapporten	bekijken.	

Bij	elk	rapport	beschikt	u	over	de	link	‘View	Full	Report’.	
Klik	op	de	link	’View	Full	Report’	bij	het	rapport	van	uw	keuze.	

Het	rapport	verschijnt	nu	duidelijker	en	met	meer	details.	
Bovenaan	het	scherm	staan	meerdere	knoppen.	Klikt	u	op	de	hulpknop,	dan	krijgt	u	meer	uitleg	over	
het	rapport.	
U	kunt	het	rapport	ook	afdrukken.	Met	behulp	van	de	andere	knoppen	kunt	u	het	rapport	
downloaden	naar	meerdere	Office	tools.	
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Met	behulp	van	de	linkerkolom	kunt	u	nog	meerdere	extra	rapporten	verkrijgen.

Klik	op	de	‘Finding	Methods’	en	vervolgens	op	de	link	‘Search	Engines’.	
Zo	verkrijgt	u	de	onderstaande	statistiek.	

Dit	resultaat	kunt	u	laten	verschijnen	in	twee	vormen,	Ranked	of	Trended.	

Klik	op	‘My	Summary’	om	terug	te	keren	naar	het	overzicht.
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Stel vakantie-instellingen in voor uw winkel

Klik	op	‘Vakantie-instellingen’.

Klik	op	‘Stel	nu	uw	vakantie-instellingen	in’.

Op	het	eerste	deel	van	het	scherm	kunt	u	kiezen	tussen	het	uit-	of	inschakelen	van	uw	vakantie-
instellingen.
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Verder	kunt	u	kiezen	uit	meerdere	opties.	
Als	u	dat	wilt,	kunt	u	een	eigen	aangepast	bericht	toevoegen.

Wilt	u	de	aanpassingen	en	gemaakte	keuzes	bewaren,	klik	dan	onderaan	het	scherm	op	‘Instellingen	
opslaan’.
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Creëer een kader voor aanbiedingen	

Klik	op	‘Kader	voor	aanbiedingen’.

Klik	op	‘Maak	nu	uw	Kader	voor	aanbiedingen	aan’.	

Maak	nu	de	keuze	of	u	de	koptekst	en	de	linker	menubalk	wilt	gebruiken.	
Selecteer	daarna	de	andere	elementen	die	u	wilt	opnemen,	zoals:	een	Bread-crumb	pad	boven	de	
koptekst,	uw	winkellogo	en	bepaalde	extra	links.

U	kunt	maximaal	vijf	links	naar	Winkelpagina’s	toevoegen.
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Klik	op	‘Uw	kader	voor	aanbiedingen	bekijken’	als	u	het	resultaat	van	de	wijzigingen	wilt	bekijken.

Klik	op	‘Toepassen’	als	u	de	gemaakte	aanpassingen	wilt	bewaren.

 
 
Gebruik promotievakken

Promotievakken	verschijnen	op	meerdere	pagina’s	van	uw	Winkel	en	kunnen	topaanbiedingen	
markeren,	speciale	objecten	aankondigen	of	kopers	een	alternatieve	manier	bieden	om	in	uw	Winkel	
te	zoeken.

Klik	op	‘promotievakken’.

Klik	op	‘Maak	nu	Promotievakken	aan’.
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Onder	de	titel	‘Acties	’	vindt	u	drie	vakken	‘Selecteer’.	
Klik	op	de	link	’Selecteer’	of	op	de	pijl	ernaast.	Zo	verkrijgt	u	drie	mogelijkheden.

U	kunt	nu	de	bestaande	promotievakken	bewerken,	dupliceren	of	verwijderen.

Als	u	een	nieuw	promotievak	toevoegt	met	behulp	van	de	knop	‘Nieuw	promotievak	maken’.	Dan	zal	
dit	promotievak	achteraf	op	deze	lijst	verschijnen.

Als	u	klikt	op	de	link	‘Begeleide	instelprocedure’	krijgt	u	extra	uitleg	via	het	systeem.

U wilt een promotievak aanpassen
Selecteer	een	promotievak	en	klik	op	‘Bewerken’.

Alle	velden	en	rubrieken	van	het	geselecteerde	promotieveld	verschijnen.	
U	kunt	deze	aanpassen	naar	wens.

 



 • �� •

eBay-Winkel

Klik	daarna	op	‘Opslaan’	om	de	wijzigingen	te	bewaren.	

U wilt een promotievak dupliceren 
 
Selecteer	een	promotievak	en	klik	op	‘Dupliceren’.
Meerdere	gegevens	van	het	te	dupliceren	promotievak	verschijnen	op	het	scherm.

Voor	sommige	velden	moet	u	echter	een	nieuwe	keuze	maken	of	een	waarde	invullen,	zoals	het	veld	
‘Naam	promotievak’.
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Nadat	u	de	velden	hebt	ingevuld	en	de	keuzes	hebt	gemaakt,	klikt	u	op	‘Opslaan’.	
	
U wilt een promotievak verwijderen 

Selecteer	een	promotievak	en	klik	op	‘Verwijderen’.	
Nu	kunt	u	het	promotievak	tijdelijk	inactief	maken	of	definitief	verwijderen.	

Duid	uw	keuze	aan	en	klik	op	de	knop	‘Verwijderen’.

Als	u	gekozen	hebben	voor	‘Dit	promotievak	inactief	maken’,	dan	kunt	u	het	achteraf	terugvinden	
door	in	de	overzichtslijst	te	klikken	op	de	link	‘Inactief’.	
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U wilt een nieuw promotievak aanmaken 

Klik	op	‘Nieuw	promotievak	maken’.

Klik	op	‘Selecteer	een	locatie’.

Selecteer	de	locatie	voor	het	promotievak.		
Nadat	u	uw	keuze	hebt	gemaakt,	verschijnt	een	extra	veld	‘rubrieken’.
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Klik	op	‘Alle	rubrieken’.	Daarna	kunt	u	een	keuze	maken	uit	de	mogelijke	rubrieken.

Klik	op	‘Selecteer	een	soort’.	Opnieuw	krijgt	u	meerdere	keuzes.

Selecteer	uw	keuze.

Vul	de	naam	van	het	promotievak	in.	
Kies	hierna	voor	een	speciale	of	eigen	afbeelding.

U	kunt	uit	drie	
mogelijkheden	kiezen.

1	Fantastische	aanbiedingen.	
(de	bijhorende	afbeelding	en	
knop	zijn	zichtbaar	op	het	
bovenstaande	scherm).

2	Objecten	in	de	uitverkoop.

3	Eigen	afbeelding.
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Geef	nieuwe	trefwoorden	in	of	pas	de	bestaande	trefwoorden	aan.

Klik	op	‘Opslaan’.

Het	nieuwe	promotievak	zal	vanaf	nu	verschijnen	op	het	overzicht.		
U	kunt	het	bewerken,	dupliceren	of	verwijderen.
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E-mail maken en beheren 

Met	e-mail	kunt	u	uw	winkel	onder	de	aandacht	brengen.

1 Hoe kunt u een e-mail aanmaken 
(het aanmaakscherm bestaat uit � delen)

  A Aanloggen

  B Templates

  C Ontvangers

  D Frequentie

  E Onderwerp

  F Koptekst

  G Persoonlijk bericht

  H Etalage

  I Lijst van objecten

  J Uw feedback weergeven

  K Voorbeeld van uw e-mail

� Hoe deze e-mail verzenden.

� Een concept opslaan

� Een e-mail dupliceren
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Hoe kunt u een email aanmaken

Aanloggen

Ga	naar	Mijn	eBay	en	log	zo	nodig	in.	

Klik	op	de	link	Marketingtools	in	de	linker	menubalk.

Klik	in	de	linker	menubalk	op	de	link	‘E-mailmarketing’.	
De	pagina	‘E-mailmarketing’	verschijnt.

Nu	kunt	u	de	e-mail	aanmaken.	
Klik	op	‘E-mail	maken’.
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Op	de	volgende	pagina	vindt	u	allerlei	functies	waarmee	u	e-mailberichten	kunt	maken	en	kunt	
bepalen	wie	ze	zal	ontvangen.	
Er	zijn	drie	delen.	(deel	2	en	3	zult	u	kunnen	bereiken	door	te	klikken	op	de	knop	‘Doorgaan’).

U	kunt	eender	welke	keuze	of	instelling	van	de	e-mail	wijzigen	of	u	kunt	de	standaardkeuzes	
aanvaarden.

bevat de volgende subrubriek.

· Templates

bevat de volgende subrubrieken.

· Ontvangers

· Frequentie

· Onderwerp

· Koptekst

· Persoonlijk	bericht

· Etalage

· Lijst	van	objecten

· Uw	feedback	weergeven	

bevat de volgende subrubriek.

· Voorbeeld	van	uw	e-mail
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Templates 

Selecteer	het	soort	e-mail	dat	u	wilt	maken:		
	 Eerst	afgelopen,	
	 Nieuw	aangeboden	(standaardkeuze),	
	 Vorige	aankoop,	

	 Aangepast	(maak	zelf	uw	inhoud	en	opmaak).		

Selecteer	vervolgens	de	lay-out	die	u	wilt	gebruiken.	
Deze	keuze	bepaalt	de	lay-out	van	uw	e-mail.	
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Verplaats	de	rechter	schuifbalk	tot	onderaan	het	scherm.	
Klik	nu	op	‘Doorgaan’.	Zo	komt	u	in	deel	2.	

Ontvangers 
 

 
 
 
Kies	de	ontvangers	voor	de	e-mail	
door	één	of	meerdere	verzendlijsten	
te	selecteren	(u	kunt	meerdere	
verzendlijsten	aanmaken).

Selecteer	het	aantal	aankopen	dat	een	
abonnee	moet	hebben	gedaan	om	een	e-
mail	toegestuurd	te	krijgen:	om	het	even	
hoeveel	(0	of	meer)	of	stel	een	bereik	van	
een	minimum	aantal	aankopen	in.

Om	u	een	idee	te	geven	van	het	aantal	e-mailberichten	dat	wordt	verstuurd,	wordt	bij	elke	
verzendlijst	het	totale	aantal	abonnees	weergegeven.

Vanaf	de	templatepagina	kan	u	
een	voorbeeld	van	uw	e-mail	
bekijken	voordat	u	doorgaat.
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Frequentie 

Selecteer	of	u	een	e-mail	automatisch	wilt	verzenden	of	niet.
Als	u	wilt	dat	er	regelmatig	automatisch	een	e-mail	wordt	verzonden,	kunt	u	de	frequentie	kiezen	
(wekelijks,	tweewekelijks,	maandelijks,	8-wekelijks	of	tweemaandelijks).

U	kunt	ook	kiezen	op	welke	dag	van	de	week	de	e-mail	moet	worden	verzonden.	

Via	e-maillimiet	kunt	u	er	voor	zorgen	dat	slechts	100	e-mails	per	maand	worden	verstuurd.	U	hebt	
elke	maand	100	gratis	e-mails.

Onderwerp 

Kies	een	onderwerp	voor	uw	e-mail.

Wanneer	u	gebruik	maakt	van	een	template,	zal	het	onderwerp	al	gekozen	zijn.	U	kunt	dan	dit	
standaardonderwerp	gebruiken,	of	het	onderwerp		naar	wens	wijzigen.
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Koptekst voor winkelaanbieding 

Hier	kunt	u	kiezen	of	u	de	koptekst	wilt	weergeven.	
De	koptekst	wordt	bovenaan	het	e-mailbericht	weergegeven	en	bevat	uw	winkellogo,	uw	
winkelnaam	en	links	naar	winkelrubrieken	en	winkelpagina’s.

Opmerking:	als	u	ervoor	hebt	gekozen	om	een	koptekst	voor	winkelaanbiedingen	en	een	linker	
menubalk	weer	te	geven	in	uw	aanbiedingen,	verschijnt	uw	linker	menubalk	niet	in	uw	e-mail.

Aangepast bericht
	
Voeg	een	persoonlijk	bericht	voor	uw	abonnees	toe	of	gebruik	het	standaardbericht	van	de	e-
mailtemplate.	Dat	mag	maximaal	96K	groot	zijn,	inclusief	HTML-codes	voor	eBay-winkels	en	door	
eBay	gehoste	afbeeldingen.

Het	volgende	is	niet	toegelaten	in	de	aangepaste	berichten:

· Aanbiedingen om objecten buiten eBay om te verkopen.

· Telefoonnummers of e-mailadressen.

· Verwijzingen naar links of afbeeldingen die niet op een eBay-site staan.

· Meer dan 100 HTML-codes van eBay.

· JavaScript of andere actieve scripts.

Als	uw	bericht	een	virus	of	andere	schadelijke	inhoud	bevat,	wordt	het	niet	verzonden.	
Dan	krijgt	het	de	status	Mislukt	(mogelijk	virus).
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Etalage	

U	kunt	objecten	handmatig	of	automatisch	toevoegen	(op	basis	van	de	criteria	die	u	opgeeft).	
Klik	op	‘Wijzigen	naar	handmatig	selectie’	indien	u	handmatig	objecten	wilt	toevoegen.

Indien	u	klikt	op	‘Wijzigen	naar	handmatig	selectie’,	dan	zal	de	volgende	werkbalk	verschijnen.

Klik	op	toevoegen.

Selecteer	de	gewenste	opties:	trefwoorden,	winkelrubriek,	Verkoopvorm.	…	
Klik	op	toevoegen	naast	het	gewenste	object.
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Het	object	is	nu	toegevoegd.	U	kunt	het	nog	wijzigen.		
Via	de	knop	‘Toevoegen’	kunt	u	nog	andere	objecten	toevoegen	aan	uw	e-mail.

Lijst van objecten	

U	kunt	de	huidige	criteria	aanpassen.

Met	de	lijst	van	objecten	kunt	u	uw	objecten	promoten	in	standaardweergave	of	in	galerijweergave		
Klik	op	de	gewenste	keuze.	
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Uw feedback weergeven 

U	kunt	uw	feedbackprofiel	opnemen	in	uw	e-mail.		
Als	u	deze	optie	kiest,	wordt	er	een	link	toegevoegd	die	gebruikers	naar	de	pagina	met	uw	
gebruikersprofiel	stuurt.

Als	u	het	maandelijks	toegewezen	aantal	gratis	e-mails	overschrijdt,	krijgt	u	een	gemarkeerd	bericht	
te	zien	wanneer	u	op	‘E-mail	verzenden’	klikt.	
Daarbij	wordt	het	totale	bedrag	vermeld	dat	hiervoor	op	uw	account	in	rekening	zal	worden	
gebracht.

Klik	daarna	op	‘Bekijken	en	doorgaan’,	zo	komt	u	in	deel	drie.

Voorbeeld van uw e-mail

Op	de	voorbeeldpagina	wordt	naast	
een	voorbeeld	van	het	e-mailbericht,	
het	aantal	ontvangers	en	eventuele	
bijbehorende	kosten	weergegeven.	
Het	e-mailbericht	kunt	u	volledig	bekijken	
door	gebruik	te	maken	van	de	rechter	
schuifbalk.

Opmerking:	eBay	voegt	het	volgende	toe	
aan	uw	e-mail:	een	bericht	over	veilig	
handelen,	instructies	voor	het	opzeggen	
van	abonnementen	en	een	specifieke	tekst	
met	uw	e-mailadres	om	te	voldoen	aan	de	
federale	regelgeving.
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eBay-Winkel
E-mails verzenden

Nadat	u	het	e-mailvoorbeeld	hebt	nagekeken,	klikt	u	op	‘E-mail	verzenden’.	
Uw	e-mailbericht	wordt	verwerkt	voor	verzending.	
U	ontvangt	een	gratis	kopie	van	uw	e-mail,	zodra	deze	is	bezorgd	aan	al	uw	ontvangers.

Geprogrammeerde	e-mailberichten	worden	klaargezet	en	verzonden	op	het	door	u	bepaalde	tijdstip.	

U	kunt	de	status	van	een	e-mail	bekijken	op	de	pagina	‘Overzicht	e-mailmarketing’.	

	 Status	 Uitleg

	 In	behandeling	 Uw	geprogrammeerde	e-mail	is	in	behandeling

	 Bezig	met	verzenden	 Uw	email	wordt	nog	verwerkt

	 Verzonden	 Uw	e-mail	is	verspreid	onder	de	ontvangers

	 Mislukt	 Uw	e-mail	is	geblokkeerd	vanwege	een	mogelijk	virus	

	 	 Uw	e-mail	wordt	naar	geen	enkele	ontvanger	verzonden	
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Een concept opslaan

Als	u	het	e-mailbericht	niet	meteen	wilt	verzenden	maar	als	concept	wilt	opslaan,	klikt	u	op	de	link	
‘Concept	opslaan’.	
U	kunt	het	concept	later	openen	door	naar	de	pagina	E-mails	te	gaan	en	op	de	link	‘Bewerken’	te	
klikken.

Opmerking:	een	opgeslagen	concept	blijft	maximaal	zes	maanden	in	uw	lijst	met	e-mails	staan.

Een e-mail dupliceren 

Als	u	in	het	verleden	een	bijzonder	doeltreffende	e-mail	hebt	verzonden	of	als	u	niet	telkens	
helemaal	opnieuw	wilt	beginnen,	klikt	u	op	de	link	‘Dupliceren’	op	de	pagina’s	E-mails	of	E-mail	
bekijken.	
Alle	gegevens	en	instellingen	van	uw	vroegere	e-mail	worden	gekopieerd	naar	de	pagina	‘E-mail	
maken’,	waar	u	ze	kunt	bewerken.

Opmerking:	aanbiedingen	die	werden	geselecteerd	maar	zijn	afgelopen	na	het	maken	van	de	
oorspronkelijke	e-mail	zullen	niet	langer	beschikbaar	zijn.																




