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Sklep na Etsy
Czy to jest dla mnie?



Wyzwanie: SKLEP NA ETSY!

CO?
Produkt

Co można i warto sprzedawać 

na Etsy?

KTO?
Zasoby i umiejętności 

Czego potrzebujesz, aby 

rozpocząć sprzedaż i z 

sukcesem prowadzić sklep na 

Etsy

ZA ILE?
Koszty i metody płatności

Ile kosztuje przeprowadzenie 

transakcji na Etsy?

3 dni - Czy Etsy jest dla mnie?
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KATEGORIE NA ETSY

Ubrania i akcesoria
Podkategorie: Akcesoria, Torebki i kosmetyczki/portmonetki,

Odzież, Obuwie

Biżuteria
Podkategorie: Ozdoby ciała, Bransoletki, Spinki do mankietów

i krawatów, Kolczyki, Naszyjniki, Pierścionki

Półfabrykaty i narzędzia do rękodzieła
Podkategorie: Dom i hobby, Ozdoby i uroda, Papier, przyjęcia i

dzieciaki, Rzeźba i formowanie, Szycie i tkaniny, Sztuka

Śluby
Podkategorie: Akcesoria, Ubrania, Dekoracje, Upominki i

Wspomnienia, Papier i zaproszenia, Biżuteria

Rozrywka
Podkategorie: Książki, filmy i muzyka, Elektronika i akcesoria,

Zabawki i gry

Dom i wyposażenie
Podkategorie: Łazienka i uroda, Dom i wyposażenie, Sztuka i
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Podkategorie: Łazienka i uroda, Dom i wyposażenie, Sztuka i

kolekcje, Papier i artykuły imprezowe, Artykuły dla zwierząt

Dzieci
Podkategorie: Opieka, Zabawki, Akcesoria, Kocyki, Ubrania

(dziewczęce i chłopięce odrębnie), Opaski, Buty (dziewczęce i

chłopięce odrębnie), książki, torby na pieluchy, Zabawy

plastyczne, Meble

Vintage
Podkategorie: Akcesoria, Sztuka i kolekcje, Torebki i

kosmetyczki/portmonetki, Ubrania, Półfabrykaty i narzędzia do

rękodzieła, Dom i wyposażenie, Biżuteria, Zabawki i gry



PRZYKŁADY

Skrajnie różne przykłady w 3 kategorii uzmysławiają, że możesz sprzedać

(sprzedawać?) wszystko! Prawie ;-)

Biżuteria

Śluby

TheVelvetFirefly Ozdoby Ziemi Anesand Eve
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Półfabrykaty

Vintage

TheExquisiteBride

Tauriel MoldMeShapeMeTheMessyPlanter

MiniMunStudioMCDesignsandMore

OtherVintageLoftFaigning DanishCleopatraVintage



CO WOLNO SPRZEDAWAĆ?

Dewizą naczelną Etsy było i jest oferować przedmioty niepowtarzalne, wyjątkowe. W związku 

z tym wszystkie rzeczy sprzedawane na Etsy muszą być:

ręcznie wykonane 

lub

vintage (pojedyncze egzemplarze, rzeczy używane, stare lub stylizowane na stare) 

lub

taaadaaam, Etsy zrobiło odstępstwo od zasady niepowtarzalności dla całej grupy tzw. 

craft supply czyli szeroko rozumianych półfabrykatów, materiałów i narzędzi, 

wszystkiego co służy do ręcznego wykonywania przedmiotów, ozdób, ubrań, sztuki 

itd.  W tej grupie obok elementów ręcznie wykonanych / osobiście zaprojektowanych 

czy o charakterze vintage, mogą znaleźć się przedmioty wykonywane przemysłowo w 

wielkich seriach, absolutnie zunifikowane i powtarzalne.

Przedmioty ręcznie wykonane muszą być wykonane / zaprojektowane własnoręcznie przez 

Zasada główna:

Własnoręcznie:

Przedmioty ręcznie wykonane muszą być wykonane / zaprojektowane własnoręcznie przez 

danego sprzedawcę. Sprzedaż cudzych przedmiotów czy tworzenie wspólnych sklepów przez 

kilka osób jest sprzeczne z polityką Etsy. Jeśli współpracujesz z kimś przy tworzeniu Twoich 

dzień, musisz to oznaczyć każdorazowo w opisie przedmiotu.

Używamy własnych fotografii. Zdjęcia stockowe nie są dopuszczalne. Zdjęcie musi 

przedstawiać sprzedawany przedmiot, i za wyjątkiem przedmiotów z opcją personalizacji, nie 

może być zdjęciem poglądowym.

Produkty cyfrowe (.pdf, .jpg, .png i podobne), są traktowane jako spełniające wymogi Etsy o 

ile ich zakup wiąże się z dostawą przedmiotu (cyfrowego, w formie pliku)

Każdy przedmiot musi być dostępny (do kupienia) od ręki, choć można ustawić długi termin 

wysyłki umożliwiający wykonanie przedmiotu od postaw (przy powtarzalnych przedmiotach).

Każdy przedmiot musi mieć ścisło określoną cenę.

Przedmioty określane mianem vintage muszą mieć minimum 20 lat
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Inne reguły:

Zaryzykowałabym stwierdzenie, że na Etsy 
można sprzedawać niemal wszystko 

z wyłączeniem kilku kategorii produktów. 
Jakich?



CZEGO NIE WOLNO 
SPRZEDAWAĆ?

Najbardziej ogólnie Etsy twierdzi:

„JEŚLI PRZEDMIOT NIE MIEŚCI SIĘ W KATEGORIACH

‘RĘCZNIE ROBIONE’, ‘VINTAGE’ ALBO ‘CRAFT SUPPLY’ 
TO NIE MOŻE BYĆ SPRZEDAWANY NA ETSY”

Dodatkowo istnieje katalog przedmiotów ‘zakazanych’. Należą do nich:

• alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki, leki i pochodne

• przedmiot y  odzwierzęce i elementy zwierząt

• przedmioty niebezpieczne: materiały wybuchowe, broń

• przedmioty promujące, wspierające lub gloryfikujące nienawiść

• przedmioty promujące, wspierające lub gloryfikujące przemoc

• przedmioty nielegalne lub wspierające inną nielegalną działalność 

• przedmioty, których sprzedaż podlega regulacjom• przedmioty, których sprzedaż podlega regulacjom

• pornografia

• przedmioty naruszające prawa autorskie

Etsy nie dopuszcza odsprzedaży tj. sprzedaży przedmiotów (ręcznie 

wykonanych i vintage), w których stworzenie nie były włączony sprzedawca.

Etsy nie dopuszcza sprzedaży usług, w tym: m.in. krawieckich,  

przechowywania i naprawy przedmiotów, retuszu fotografii, innych usług 

niematerialnych (w tym także jak nazwano ‘metafizycznych’ czyli wszelkiego 

rodzaju uzdrawiania na odległość ;-)

Jeśli w wyniku świadczenia usługi powstaje produkt fizyczny (w tym cyfrowy) 

to takie usługi są dopuszczalne na Etsy (np. wzór/projekt graficzny na 

zamówienie, warsztaty z udostępnianiem fizycznie wzoru/schematu itd.).

Każdy z użytkowników Etsy, sprzedawcy i klienci mogą oznaczać flagą

przedmioty budzące wątpliwości (czyli faktycznie – powiadomić Etsy), stąd 

system działa dosyć sprawnie.

Etsy może usunąć dowolny przedmiot ze sklepu bez zwrotu kosztów,  jeśli w 

ocenie Etsy przedmiot łamie ustalone zasady. (np. narusza prawa autorskie). 

Etsy może również zawiesić lub usunąć Twoje konto,  jeśli działania niezgodne 

z zasadami będą szczególnie uporczywe. 
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INNE ISTOTNE ZASADY

KLUCZOWAWARTOŚĆ – PRZEJRZYSTOŚĆ.

Sprzedając na Etsy zobowiązujesz się:

� Przedstawiać prawdziwe informacje o sobie i pochodzeniu swoich 

produktów.

� Przestrzegać  określonej przez siebie polityki Sklepu.

� Właściwie prezentować sprzedawane przedmioty, zgodnie z prawdą –

ich prawdziwymi cechami ( w szczególności dotyczy to etykiet ‘vintage’, 

‘organic’, ‘recycled’ czy ‘ręcznie robione’), z ich prawdziwym 

pochodzeniem.

� Przestrzegać praw autorskich innych osób.

� Nie prowadzić działań zmierzających do unikania opłat na rzecz Etsy.

� Nie tworzyć wielu sklepów (w szczegółach temat jest bardziej � Nie tworzyć wielu sklepów (w szczegółach temat jest bardziej 

skomplikowany, pod pewnymi warunkami można mieć kilka sklepów, 2 

lub więcej – zróżnicowany, wyraźnie odrębny asortyment.

� Prowadzić samodzielną politykę cenową (zakazane są zmowy cenowe).
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CHECK LISTA – SPRAWDŹ!

Co? Czyli produkt

□ Czy Twoje produkty spełniają formalne wymogi Etsy?

□

Jakie potrzeby wypełniają Twoje produkty? Są piękne? 

pożyteczne? pamiątkowe? (znasz te pytania?)

□ Czy te potrzeby są powtarzalne?

□ Czy Twoje produkty nie naruszają żadnych praw autorskich?
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□ Czy na Etsy są oferowane przedmioty podobne do Twoich??

□

Jeśli tak: Czy się sprzedają? W jakiej cenie? Czy twoje ceny byłyby 

konkurencyjne? Czym chcesz się wyróżniać od konkurencji?

□
Czy użyteczność/piękno Twoich produktów da się przedstawić na 

zdjęciach?

□
Jeśli nie:  Jak myślisz, dlaczego? Jak przyciągniesz klientów do 

nowego, nieznanego im produktu?

□
Czy możesz poświęcić  czas na optymalizację i promowanie 

swoich produktów i sklepu?

□
Kto jest Twoim idealnym klientem / idealnym na Twoje 

produkty? Czy ten klient jest na Etsy / w social mediach?



TWOJE PRODUKTY

PÓŁFABRYKATY

ŚLUBY

UBRANIA

BIŻUTERIA

Wypisz kilka rodzajów produktów, które tworzysz.

Połącz je liniami z kategoriami, do których mogą

należeć. Myśl niestandardowo! To burza mózgów!

Najbardziej perspektywiczne produkty to te, które

można powielać, również w wariantach, zaliczyć do

kilku kategorii, zaoferować różnym grupom klientów.

SPÓJRZ NA SWOJE PRACE 

PRZEZ PRYZMAT 

ZASAD ETSY!
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ROZRYWKA

VINTAGE

DOM

DZIECI

____________

TAK / NIE ----> Warianty / serie?

TAK / NIE ----> Wiele kategorii?

TAK / NIE ----> Różne grupy klientów?

____________

TAK / NIE ----> Warianty / serie?

TAK / NIE ----> Wiele kategorii?

TAK / NIE ----> Różne grupy klientów?

____________

TAK / NIE ----> Warianty / serie?

TAK / NIE ----> Wiele kategorii?

TAK / NIE ----> Różne grupy klientów?

____________

TAK / NIE ----> Warianty / serie?

TAK / NIE ----> Wiele kategorii?

TAK / NIE ----> Różne grupy klientów?



TWOJE PRODUKTY

A może produkty cyfrowe? Etsy jest doskonałym

miejscem na sprzedaż wszelkiego rodzaju produktów

cyfrowych powiązanych (choć mgliście) z rękodziełem.

AUTOMATYCZNA 

WYSYŁKA PRZEZ ETSY!

GOTOWY PRODUKT 

PRZYNOSI DOCHÓD 

BEZ TWOJEGO 

NAKŁADU PRACY . 

PRAWIE ☺

NIE ZAPOMINAJ O 

PROMOCJI i OBSŁUDZE 

KLIENTA 

(KONWERSACJE)!

MOJE POMYSŁY NA 

PRODUKT CYFROWY W TEJ 

KATEGORII

PRODUKT CYFROWY na ETSY 

to dowolny produkt, który 

jest dostarczany w formie 
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jest dostarczany w formie 

pliku cyfrowego.

PRZYKŁADOWE PRODUKTY:

•Planery/kalendarze do 

wydruku

• Ilustracje/plakaty do 

wydruku

•Kolorowanki dla dzieci i 

dorosłych

•Zdjęcia

•Wzory

•Tutoriale DIY

•Czcionki

•Szablony

•Kroje

• itd., itp.



TOP 10 na Etsy
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BONUS!

ZAREJESTRUJ SKLEP PRZEZ LINK AFILIACYJNY I 
ZYSKAJ  MOŻLIWOŚĆ WYSTAWIENIA 
DO 40 PRZEDMIOTÓW ZA  DARMO!

Jeśli:

� Nie masz jeszcze sklepu na Etsy (możesz mieć konto 

kupującego)

� Zarejestrujesz sklep wchodząc przez podany niżej link:

http://etsy.me/2tdhmNS

Otrzymasz możliwość wystawienia 40 przedmiotów za darmo! 
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