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BŁĄD #1 
BRAK AKTYWNOŚCI NA 

ETSY I POZA ETSY 

TREND:  

ROSNĄCA KONKURENCJA,  ALE I ROZWÓJ 



TREND:  

ROSNĄCA KONKURENCJA, ALE I ROZWÓJ 

 Sprzedawanie na Etsy nie polega na wstawianiu produktów, a 
jedynie od tego się zaczyna. 

 Aby wybić się na Etsy musisz robić więcej niż inni. SEO – jest 
konieczne, ale nie wystarczy! 

 Jeśli chcesz przekształcić swoje hobby w biznes, musisz 
zrozumieć, że to zajmie czas i wymaga wysiłku adekwatnego 
do oczekiwanych efektów. 

III kw. 2018 



BŁĄD #1: BRAK AKTYWNOSCI NA 

ETSY I POZA ETSY 

 Nie polegaj wyłącznie na algorytmach Etsy. Każda zmiana 
może postawić Twój sklep nad przepaścią. 

 Działaj w sklepie regularnie. Optymalizuj sklep, wystawiaj 
nowe produkty, rób updates, okresowe promocje. 

 Przemyśl i wprowadź w życie własną strategię 
marketingową. 

 Kanały komunikacji z potencjalnymi klientami: social 
media – Facebook, Instagram, Pinterest, blog, strona 
www, newsletter (omni-channel marketing). 

 



BŁĄD # 2  
BRAK REAKCJI NA ZMIANY 

TREND: ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY… 



TREND: ZMIANY, ZMIANY, ZMIANY 

 Wybrana przez Etsy ścieżka wspiera 
długoterminowy rozwój, doceniają to akcjonariusze 
i nie należy oczekiwać odwrotu. 



ZMIANY NA ETSY W 2019 

 Dalsze udoskonalanie funkcjonowania przeglądarki – 
perspektywa klienta (personalizacja), przypadek 
Google. 

 Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji między Etsy i 
sprzedawcami wzajemnie (fora i grupy). 

 Nowe funkcje w płatnym planie Etsy Plus 
(10USD/m-c). 

 Nowy plan Etsy Premium. 

 Inne? Na pewno! 

 



BŁĄD #2: BRAK REAKCJI NA ZMIANY  

 Pamiętaj, że nie masz kontroli nad tym, co Etsy robi ze 
swoją platformą.   

 Nie obrażaj się, to sytuacja typu „take it or leave it”. 

 Aby poradzić sobie ze wszystkimi ważnymi zmianami, 
które wykonuje Etsy, musisz je śledzić i wdrażać. 

 Zanim wdrożysz, zastanów i się i staraj zrozumieć. 

 
DOSTOSUJ SIĘ ALBO ZGIŃ ... 

 
CO NIE WYKLUCZA  

WYRÓŻNIANIA SIĘ  



BŁĄD #3  
IGNOROWANIE ZASAD SEO 

TREND: WZROST ZNACZENIA SEO 



TREND: FOKUS NA SEO 

 Wyszukiwarka Etsy to w zasadzie jedyny sposób znajdowania 
ofert, gdy klient jest już na Etsy (nie ma hashtagów, rzadkością 
jest przeglądanie kategorii). 

 Stałe komunikaty Etsy o zmianach / eksperymentach / próbach 
w zakresie SEO – priorytet Etsy! 

 



BŁĄD #3 IGNOROWANIE ZASAD SEO 

 SEO rządzi! Dostosowanie do reguł rządzących 
wyszukiwarką Etsy powinno być Twoim priorytetem, 
jeśli ofertę ma ktokolwiek zobaczyć. 

 Pamiętaj o RELEVANCY czyli maksymalnego 
dopasowania wyników wyszukiwania do zapytania 
klienta. Etsy kieruje się zasadą: dajmy klientowi to, 
czego szuka. Dajmy mu to, co z największym 
prawdopodobieństwem kupi.  Daje to wzrost 
konwersji. 

 Szukaj najlepszych słów kluczowych: niszowych, 
precyzyjnie określających produkt, skup się na 
przechwytywaniu małych grup odbiorców, 
wiedzących czego szukają, 

 

 



BŁĄD #4 
SPRZEDAWANIE 

WSZYSTKIEGO WSZYSTKIM 

TREND: SPECJALIZACJA 



TREND: SPECJALIZACJA 

 Rośnie liczba sklepów ulokowanych w jednej wąskiej kategorii. 

 Rośnie liczba sklepów sprzedających powtarzalny asortyment. 

 Sklepy te są oceniane przez klientów jako atrakcyjniejsze wizualnie. 

 Klienci trafiający do takich sklepów chętniej dokonują zakupu (tzw. 
paradoks wyboru: wybredny klient potrzebuje wyboru, ale w 
wąskim zakresie). 

 Łatwiej je wypozycjonować. 



BŁĄD #4: JESTEŚ DLA WSZYSTKICH 

 Jeśli nie znajdziesz niszy i nie stworzysz 
wyspecjalizowanej oferty: 

  będzie Ci trudno osiągnąć poziom i regularność 
sprzedaży , 

 nie zostaniesz zapamiętany, 

 nie możesz optymalnie wykorzystywać czasu. 
 

 OOAK czy zróżnicowanie nie są wykluczone, ale …. 



BŁĄD #5  
BRAK  DBAŁOŚCI ….. 

O WSZYSTKO 

TREND: PROFESJONALIZACJA 



TREND: PROFESJONALIZACJA 

 Czasy, gdy na Etsy sprzedawano głównie rękodzieło 
robione wieczorami w ramach hobby i fotografowane 
na podłodze – minęły! 

 Przeciętna jakość oferty (produktów, zdjęć, opisów, 
obsługi klienta) – znacznie wzrosła i będzie rosła. 

 Wg badań z 2017 r.– 18 % sprzedawców utrzymuje 
się wyłącznie z Etsy 

 

vs. 



BŁĄD#5: BRAK DBAŁOŚCI, O WSZYSTKO! 

 Od pierwszego wystawionego przedmiotu, 
dbaj o:  
 zdjęcia, 

 precyzyjne opisy i tagowanie (SEO), 

 własne tłumaczenia, 

 oprawę graficzną sklepu, 

 elastyczna oferta wysyłki, 

 dopieszczanie klienta po sprzedaży: szybka 
wysyłka, opakowanie, dodatkowe materiały. 
 

 Braki w tym zakresie objawią się (zależnie 
od przyczyny): 
 brakiem ruchu, 

 niską konwersją, 

 kłopotami posprzedażowymi 

 

OBSŁUGA 
KLIENTA 

POŻĄDANY 
PRZEDMIOT 

ZDJĘCIA 

SEO: TYTUŁY, 
OPISY, TAGI 

PROMOCJA 

SPRZEDAŻ  
NA ETSY 

OPTYMALIZACJA 



A ZATEM?  

CZY WARTO BYĆ NA ETSY  

W 2019? 



WARTO!  

JEŚLI NIE SPRÓBUJESZ, NIE BĘDZIESZ WIEDZIAŁ! 

 Perspektywy rozwoju! 

 Wady i zalety: spójrz do artykułu na blogu: 

https://sklepnaetsy.pl/czy-warto-otwierac-sklep-na-etsy/ 

 

 

https://sklepnaetsy.pl/czy-warto-otwierac-sklep-na-etsy/


CO JESZCZE WARTO 

WIEDZIEĆ W 2019? 



KOLOR ROKU NA ETSY: BURNT 

ORANGE 



HASŁO PRZEWODNIE NA 2019 ? 

CO TO ZNACZY DLA NAS? 

• używanie produktów całkowicie naturalnych,  

• skupienie się na zrównoważonym rozwoju. 
 

Silverman:  

„It's not a one-year vision, but Etsy is the place you go when you want 
something to feel or be special. There are times when you want to 
buy something that has a story, that's personalized or customized to 
you, when you have a real interaction with the person who made it. 
[…] And in those moments we want Etsy to be the habit.   



PLANY NA I KWARTAŁ 2019 R. 



PLANY DLA GRUPY NA I KWARTAŁ 2019 R. 

 Artykuł na blogu, raz w tygodniu 

 Webinar  raz w miesiącu:  

 Styczeń – „5 błędów, które zabija Twój sklep w 2019” 

 Luty – „Ile to kosztuje? Koszty i rozliczenia z Etsy” 

 Marzec  - „Dobry start na Etsy” – webinar kończący 
kolejną edycję wyzwania „Etsy, czy to jest dla mnie?” 

 Wyzwania, raz na kwartał 

 Marzec – „Etsy, czy to jest dla mnie” 

 Kurs ze wsparciem  

„Etsy – Otwórz, Optymalizuj, Promuj, Sprzedaj” 

 Marzec/kwiecień 



NOWOŚCI I PROMOCJE 

 Nowe produkty na stronie https://kursetsy.pl 

 

 Konsultacje; „Start sklepu” i „Optymalizacja” 
 

 Raport słów kluczowych dla sklepu 

 

 Promocja na kursy Etsy SEO do 20.01 (do czasu 
dostępności powtórki tego webinaru).  

Daj się znaleźć w 2019! 



WASZE PYTANIA? 



DZIĘKUJĘ ! 


