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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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RODZAJE OPŁAT NA ETSY

Opłata za wystawienie przedmiotu (LISTING FEE)

Stała, niezależnie od kategorii i wartości przedmiotu

Prowizja od transakcji (SALES FEE)

Procentowa, niezależnie od kategorii i wartości

transakcji (z wyłączeniem kosztów wysyłki i podatków.

Opłaty związane z przeprowadzeniem płatności

Cześć stała i/lub część procentowa zależnie od metody

Opłaty obowiązujące wszystkich użytkowników 
(niemożliwe do uniknięcia, choć możliwe do 
optymalizacji)

0,20 USD

3,5%

0,3-5,2% + opłata stała
Sprzedaż do USA z Polski : 1% - 3,9%+opłata stała

Opłata stała dla kont polskich – 0,80 PLN
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Opłaty za reklamy
Promoted Listings, płatna reklama

w mediach społecznościowych

Opłata za etykiety wysyłkowe (nie dotyczy rynku polskiego)

Opłaty za sprzedaż hurtową

Procentowa, niezależnie od kategorii i wartości

transakcji (z wyłączeniem kosztów wysyłki i podatków.

Opłaty i koszty opcjonalne (zależne od Twojej decyzji)

Koszty oprawy graficznej sklepu

Banner, zdjęcia produktów, zdjęcia promocyjne itd.

3,5%

0 - …

0 - …

Etsy nie pobiera opłaty za otwarcie sklepu.



OPŁATY OBOWIĄZKOWE

Opłata na rzecz Etsy za wystawienie przedmiotu. 0,20 USD za każdy przedmiot, niezależnie 

od jego wartości i niezależnie od kategorii. Płacąc za wystawienie aktywujesz przedmiot w 

sklepie na 4 miesiące. Jeśli nie sprzeda się w tym czasie – wygasa. Możesz go aktywować 

ponownie płacąc (ponownie) 0,20 USD.  Jeśli się sprzeda, możesz go wystawić ponownie (jeśli 

masz identyczny przedmiot), płacąc 0,20 USD.

Płatna zbiorczo raz w miesiącu na konto Etsy za pomocą PayPal lub karty kredytowej.

Opłata na rzecz Etsy za przeprowadzenie transakcji – odpowiednik znanych nam prowizji 

pobieranych przez wszelkiego rodzaju galerie rękodzieła. Jej wysokość wynosi 3,5% wartości 

transakcji czyli ceny przedmiotu/przedmiotów, bez opłat za wysyłkę oraz z wyłączeniem 

podatków.

Płatna zbiorczo raz w miesiącu na konto Etsy za pomocą PayPal lub karty kredytowej.

Opłata za wystawienie:Opłata za wystawienie:

Prowizja od transakcji:Prowizja od transakcji:

Prowizja związana z metodą płatności:Prowizja związana z metodą płatności:

Paypal dla Polaków (Sprzedaż do USA):  1% +0,80  PLN

Etsy Payments (Direct Checkout): 4% + 0,30 EUR

Opłaty te mogą być zróżnicowane, składają się z części procentowej (zależnej od kraju 

kupującego) oraz części stałej. Ich udział w wartości przedmiotu może się w związku z tym 

kształtować bardzo różnie.. Przykładowe opłaty Paypal z mojego konta pokazuję jak dużą 

część przychodu może „zjeść” sama opłata za transakcję jeśli sprzedajemy rzeczy o małej 

wartości.
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Prowizja związana z metodą płatności:Prowizja związana z metodą płatności:

Opłata za wystawienie na Etsy jest relatywnie niska.
Całość opłat może jednak stanowić znaczną część przychodu, 

zwłaszcza przy sprzedaży przedmiotów o małej wartości.

4,9%

19,0%

7,6%

5,9%

11,5%



POLICZMY ZATEM:

Koszty sprzedaży przedmiotu o wartości 3 USD:Koszty sprzedaży przedmiotu o wartości 3 USD:

Koszty sprzedaży przedmiotu o wartości 10 USD:Koszty sprzedaży przedmiotu o wartości 10 USD:

0,20 USD + 3,5%*3,00 USD + 1,0%*3,00 USD+0,80 PLN = 

0,55 USD (18,3%) 

1 USD = 3,75 PLN

PayPal

Sprzedaż z Polski do USA

Załóżmy, że:

0,20 USD + 3,5%*10,00 USD + 1,0%*10,00 USD+0,80 PLN = 

18,3%

8,6%
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Koszty sprzedaży przedmiotu o wartości 100 USD:Koszty sprzedaży przedmiotu o wartości 100 USD:

0,20 USD + 3,5%*10,00 USD + 1,0%*10,00 USD+0,80 PLN = 

0,86 USD (8,6%) 

Koszty sprzedaży przedmiotu o wartości 25 USD:Koszty sprzedaży przedmiotu o wartości 25 USD:

0,20 USD + 3,5%*100,00 USD + 1,0%*100,00 USD+0,80 PLN = 

4,91 USD (4,9%) 

0,20 USD + 3,5%*25,00 USD + 1,0%*25,00+0,80 PLN = 

1,54 USD (6,2%) 

6,2%

4,9%



OPTYMALIZACJA KOSZTÓW

Zgodnie z informacją z Dnia 1 zakazane jest unikanie opłat Etsy ☺

Nie znaczy to jednak, że nie ma sposobu aby te opłaty optymalizować

Wystawienie przedmiotu kosztuje 0,20 USD. Jeśli masz ten sam przedmiot w wielu 

wariantach kolorystycznych czy w wielu rozmiarach to możesz je wystawić jako jeden 

przedmiot,  a ustawieniach  podać dostępne kolory/rozmiary/itd.

Wady: 

• Sposób ten zmniejsza ilość przedmiotów w sklepie, a to, jak wiemy, ma wpływ na 

pozycjonowanie.

• Brak jest  możliwości udokumentowania zdjęciami każdego wariantu.

• Ograniczona możliwość definiowania wariantów

Na dziś Etsy nie umożliwia ustawienia różnych sposobów płatności dla poszczególnych 

przedmiotów w Twoim sklepie, ustawiasz je dla wszystkich przedmiotów na poziomie sklepu.

WariantyWarianty

Metody płatnościMetody płatności

Zróżnicowana struktura opłat powoduje, że w przypadku niektórych sklepów opłaca się 

postawić na jedną, korzystniejszą formę płatności.  Z moich analiz wynika, ze dla Polskich 

sklepów i sprzedaży głównie do USA korzystniejszą formą płatności jest PayPal (niższa opłata 

procentowa i stała). Warto jednak się temu przyjrzeć bliżej, bo przy wysyłce w różne strony 

świata może okazać się że Etsy Payments / Direct Checkout daje oszczędność w opłatach.

W amerykańskich grupach znaleźć można informację, że z USA opłaca się w przyjmować 

płatności do 50USD PayPalem, a większe przez Direct Checkout. Warto to okresowo 

sprawdzać!

Twój pomysł na optymalizację kosztów sklepu?
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??????????

Możliwości optymalizacji kosztów na Etsy 
są nieznaczne.

Można narzekać, ale co to daje?
Traktuj to w kategoriach

Take it or leave it. There is no choice. 



CO JESZCZE?

Opłaty na rzecz twojego banku za przyjecie przelewu zagranicznego (od Etsy 

Payments) – u mnie to 10 zł/przelew. Od wiosny 2017 Etsy umożliwia wybór 

częstotliwości przelewów (są dokonywane automatycznie), w tym 

ograniczenie przelewów do 1 w miesiącu.

Koszty przewalutowania (czasem kilkukrotnego) przy księgowaniach między 

twoim sklepem/Etsy/PayPal/twoim kontem bankowym itd. Nie są one 

ponoszone wprost jako dodatkowa prowizja ale potrafią być stosunkowo 

dokuczliwe ze względu na niekorzystne kursy przewalutowania (i w PayPal i 

na Etsy, które stosuje kursy PayPal + własną marże do tego).  Jeśli nie muszę –

nie przelewam, zostawiam pieniądze na koncie PayPal pod przyszłe zakupy  za 

granicą, ew. czekam na korzystniejszy kurs.

Opłaty za reklamy na Etsy (Promoted Listings),  promocję w mediach 

społecznościowych i inne metody generowania ruchu w klepie (np. 

odnawianie wystawień).
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KALKULATOR OPŁAT
Wystawienie + 

sprzedaż produktu Polska � USA

PAYPAL USD

0,2 USD

+ 3,5% * cena produktu w USD

+ 1% *cena produktu w USD

+0,21 USD (0,8 PLN w USD)
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+0,21 USD (0,8 PLN w USD)

= koszty sprzedaży w USD

DIRECT CHECKOUT USD

0,2 USD

+ 3,5% * cena produktu w USD

+ 4% *cena produktu w USD

+0,33 USD (0,3 EUR w USD)

= koszty sprzedaży w USD



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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