
Ez egy ONLINE LAPOZHATÓ KIADVÁNY minta.

Ha Ön is szeretne online lapozható kiadványt vagy katalógust,
forduljon hozzám bizalommal!

Szerkesztés, tördelés és design:
www.webdesign-grafika.hu

Hogyan gazdagodj  
online aukciózással?
Lépésről lépésre megvalósítási útmutatóval
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Biztosan Te is adtál már el ezt- azt a Vaterán vagy a Teszveszen. Jó, jó, de 
hogy lesz ebből rendszeres kereset? Hogyan lesz ebből online vállalkozás? 
Hogyan tedd ezt a tevékenységet fő bevételi forrásoddá? Ebben a könyvecskében 
részletes, lépésről lépésre útmutatót kapsz tőlem. 

 
Nem csak azt mondom meg Neked, mit kell tenned,  
hanem azt is, HOGYAN! 

Ha jópár évvel ezelőtt tudatában lettem volna azoknak a tippeknek és trük-
köknek, amiket most megosztok Veled, majd kétszer annyit kereshettem volna 
minden egyes aukciómon és nem kellett volna végigjárnom a tapasztalatszerzés 
sokszor rögös útját.

1. A világ legnagyobb éjjel- nappalija
Seth Godin, a világ egyik legismertebb marketing- bloggere így ír az eBay- ről:

„Az eBay nemcsak forradalmasította a fölösleges karácsonyi ajándékoktól való 
megszabadulás módszereit, de százezreknek tette lehetővé, hogy vállalkozókká, 
munkaadókká váljanak, és az egész világgal kereskedhessenek.
Terry Gibbs egyike ezeknek az embereknek. Az 1970- es években kezdett vas-
útmodelleket gyűjteni, és egyetemi évei alatt fogott bele az árusításba. Az eBay 
tette lehetővé, hogy kilépjen a munkahelyéről, és teljes munkaidőben a vona-
tainak szentelhesse magát. Internet nélkül valószínűleg sosem lett volna belőle 
igazi vállalkozó (túl nagy kockázat, túl sok bonyodalom), ma mégis az arizonai 
Mesából irányítja az üzletét.” 

1995- ben Amerikában indult útjára az eBay és napjainkban is töretlen népsze-
rűségnek örvend. Háztartási eszközök, számítógépek, berendezési tárgyak, ru-
házat, szórakoztató-elektronikai berendezések, gépjárművek és más egyebek 
milliói rendszerezve, eladásra felkínálva és eladva naponta. Néhány dolog minő-
ségi és értékes, míg más dolgok használtak, mégis a napi több ezer új tétel miatt 
lett az eBay a világ egyik legnagyobb online piaca, ahol majdnem mindent meg-
találhatunk, illetve eladhatunk. Nagy nemzetközi cégek, mint például az ameri-
kai IBM árusítják legújabb termékeiket az eBayen, használva a licitálást, vagy a 
fix áras megoldást. A keresési lehetőség regionális szűkítése a kiválasztott áru 
gyorsabb és olcsóbb célba juttatását teszi lehetővé.
 
 
 

Bevezető

Figyelem!

Ebben a könyvben olvasottakat nem kötelező betartani annak,  
aki nem akar online, otthonról végezhető, legális munkával,  

akár szabadidejében, kedvtelésből pénzt keresni! 
 

A többieknek viszont kötelező lépésről lépésre velem együtt haladni! :)
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Bár az eBay már kis hazánkba is betette lábát, egyenlőre még jellemzően csak 
külföldi eladók áruit lehet megtalálni az oldalon, akik világszerte, így hazánkba is 
szállítanak. Egyenlőre nem jellemző, hogy a magyarok eladnának- vennének az 
eBay magyarországi piacterén.

Idehaza a Vatera és a Teszvesz a piacvezető aukciós portál. Nem olyan régen 
még más- más cég által üzemeltetett, két különböző piactérről beszélhettünk, de 
mára egyesült a Vatera és a Teszvesz, az allegroup.hu Kft. tulajdonában.  
Weboldalaik megőrizték identitásukat, de mind a Vatera, mind a Teszvesz olda-
laira bejelentkezhetsz egy ugyanazon felhasználóneveddel és jelszavaddal. Tehát 
ha már korábban regisztráltál a Vaterán, most beléphetsz vele a Teszveszen is és 
fordítva. De ha még csak most regisztrálsz, akkor elég csak az egyiken (javaslom 
a Vaterán) regisztrálnod és ezen felhasználóneved és azonosítód mindkét piacté-
ren történő eladáshoz/ vásárláshoz alkalmas lesz.
 
Az egyszerűség kedvéért a továbbiakban csak a Vateráról fogok beszélni, a 
Vatera piacterén keresztül fogom bemutatni az online aukciós vállalkozás lehető-
ségeit.

2. My FashionShop
Jómagam majd egy évtizede kezdtem el aukciózni, gyakorlatilag a magyar auk-

ciós piacterek indulásánál ott voltam. Rengeteg mindent adtam már el a Vaterán/ 
Teszveszen. Kezdetben a saját holmijaimmal kezdtem, mint általában mindenki 
más. Egy pulcsi, amit megvettem, de alig hordtam, mert rájöttem, hogy nem az 
én stílusom, egy nadrág, amiből kifogytam, vagy éppen az eladósorba került kö-
zépkategóriás autóm. Óriási volt az öröm, láttam, hogy működik, szinte bármit 
eladhattam és ezáltal hasznomra fordíthattam az egyébként számomra haszonta-
lan dolgokat.  
 
Az üzlet olyan jól ment, hogy egy idő után már szabályosan keresgéltem áru 
után, amit eladhatnék. Keresgéltem a neten, a környezetemben, mindenütt nyi-
tott szemmel jártam. És milyen jól tettem! Mindig találtam is eladásra alkalmas 
árut. A Vatera/ Teszvesz indulása óta foglalkoztam már angol műszaki- és lakbe-
rendezési cikkekkel, holland játékokkal, új és használt ruházattal, divatáruval és 
kiegészítőkkel. Általánosságban véve elmondhatom, hogy minden üzlet, amibe 
belekezdtem, hozott a konyhára, de a legjobban a ruházati termékek érték 
meg!  
 
Szeretném megismertetni minden nyitott elméjű felhasználóval a sikeres aukci-
ózás, majdan pedig a sikeres online aukciós vállalkozás titkait. Az évek során si-
került olyan beszerzési forrásokat találnom, ahonnan folyamatosan, trendi és di-
vatos használt ruházatot és kiegészítőket tudtam beszerezni olcsón és a Vaterán 
vitték, mint a cukrot, a beszerzési ár sokszorosáért! Több száz %- os haszon-
nal dolgoztam és dolgozok ma is! 
A jó beszerzési forrás és a remek áru azonban csak egy része a sikernek! Az 

Figyelem!  
 

A több száz %- os haszon veszélye Téged is fenyeget!  
A továbbiak olvasása  

csak erre lelkiekben felkészült olvasóimnak ajánlott!
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évek során olyan eladási trükköket és marketing fogásokat alkalmaztam az auk-
cióimnál, amik egyre több látogatót hoztak, akik aztán egyre feljebb és feljebb 
tornázták az árakat az aukcióimon. Az áru mind jobban pörgött, a haszon hamar 
realizálódott.

A továbbiakban megosztok Veled minden kulcsfontosságú részletet:
 
• Megosztom az 5+1 beszerzési forrásomat, ahonnan szinte fillérekért tudsz 
jobbnál jobb, igényeidnek megfelelő árut beszerezni. Ezeket e-mailben fogod 
megkapni tőlem napokon belül.  
• Megtudod, hogyan indíts olyan aukciót, amit akár több száz látogató fog 
megtekinteni és minden várakozásodon felüli árat kapsz az adott termékért.  
• Megtudod, hogyan menedzseld Vatera eladásaidat és beszerzéseidet úgy, 
hogy jó kis bevételi forrást teremts magadnak, ezáltal megalapozd az online 
aukciós vállalkozásodat. 
• Lépésről lépésre megmutatom, hogyan szerezd meg első bevételed 
csupán 2 hét alatt! 

 
Nem kell többé attól rettegned, hogy ha elbocsátanak a munkahelyedről, akkor 
mihez kezdesz, vagy miből él a család, ha gyes-en leszel. Itt az idő, hogy a saját 
kezedbe vedd az irányítást. 

3. Első lépések 
A Vaterán történő üzletelés hatalmas előnye számunkra az, hogy látogatók 

tömegei keresnek a piactéren és böngészik a Te termékeidet is, anélkül, hogy 
bármi pénzt vagy gondot kellene fordítanod reklámra, keresőoptimalizálásra. 
Százszorta jobb, mint egy webshop! Képzeld el, hogy nyitsz egy webshopot az 
interneten. Százezreket invesztálsz az oldal fejlesztésébe és mire kész a csilli- 
villi webshopod, feltöltve jobbnál jobb termékekkel, a kutya se néz rá, mert az 
emberek nem tudnak róla. Reklámozni kellene és keresőoptimalizálni, ami újabb 
százezreket emésztene fel. Ki tudja, hogy mikorra térülne meg ez a rengeteg be-
fektetés, ha megtérülne egyáltalán.  
 
A Vatera azért remek lehetőség Neked, mert szinte semmibe nem kerül, hogy 
meghirdesd a termékedet, amit rengeteg látogató fog megtekinteni, szintén 
egyetlen reklámra kötött forint nélkül. A Vatera közismert, népszerű és egyre 
inkább elterjedt piactér, kiválóan optimalizálva a keresőkre, ahol az emberek 
mindenfélét keresnek. Célzottan keresnek. Tehát biztos lehetsz abban, hogy aki 

Vaterázzunk!
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rákattint a termékedre, ami mondjuk egy Zara női pulóver, az illető Zara női pu-
lóvert, de legalábbis női pulóvert, vagy női ruházatot akar vásárolni! Ez a célzott 
látogatóközönség hatványozottan a terméked értékesítését szolgálja. Mindezért 
cserébe a Vatera némi aukciós jutalékot kér Tőled, de csakis a sikeresen létrejött 
aukcióid után, tehát csakis abból a pénzből fizetsz nekik jutalékot, ami valóban 
befolyt hozzád. A jutalék mértéke igazán korrekt, a Vatera oldalán tájékozód-
hatsz erről. 
 

Kezdjük is el mindjárt! 

Ha már ismered/ biztonsággal használod a Vatera piacterét, ezt a fejezetet nyu-
godtan átugorhatod. A teljesen kezdők miatt azonban érdemes szót ejteni az ala-
pokról is.  

3.1 Regisztráció 
www.vatera.hu – erre a linkre kattintva regisztrálhatsz a Vaterára, a jobb felső 

sarokban, regisztráció – ra kattintva. A regisztráció ingyenes, pontosan és érte-
lemszerűen tölts ki minden adatot. Javaslom, hogy a jutalékfizetés módjának a 
banki átutalás opciót válaszd, ugyanis a csekkesnek felára van. A Vaterázás vi-
lágában úgyis meg kell szoknod az utalásokat, hiszen Te is így fizetsz (pl. jutalé-
kot) és Neked is így fognak majd fizetni a vevőid. 
 
Ha regisztráltál, meg kell majd erősíteni a regisztrációdat azzal, hogy 100,-Ft- ot 
átutalsz a bankszámládról a Vatera által megadott számlaszámra. Ezt a 100,-
Ft- ot jóvá fogják írni a számládon, tehát ne aggódj, nem vész el. Ez a lépés 
elkerülhetetlen, hogy teljes jogú felhasználóvá válj és eladhass a Vatera piacté-
ren. Amíg nem vagy teljes jogú felhasználó, addig eladni sem tudsz. Tehát minél 
előbb utald át a 100,-Ft- ot! Az utalásnál különösen figyelj, hogy: 

- pontosan arra a számlaszámra utald az összeget, amit a Vatera Neked meg-
adott 
- pontosan 100,-Ft- ot utalj, se többet, se kevesebbet
- a közlemény rovatba ne felejtsd el beírni a Vatera által megadott információt 

Pár napon belül jóváírják a Vatera- számládon az összeget és teljes jogú felhasz-
náló leszel! De addig se vesztegesd az időt, tanulmányozd a Vatera által kezdők-
nek közzétett hasznos információkat, amiket itt érhetsz el: 
http://www.vatera.hu/segitseg/regisztracio/15/  
... továbbá ismerkedj a személyes menüddel, amit bejelentkezés után láthatsz. 

Olyan alapvető dolgokra, mint a Vatera szabályzata, stb… nem térek most ki kü-
lön, a Vatera oldalán a Segítség menüpontban minden kérdésedre választ kapsz. 
Javaslom, tanulmányozd ezt a menüpontot, bármikor, ha valamiben elakadsz. 
 

3.2 Az első aukció elindítása 
A legelső terméked, amit feltöltesz aukcióra, legyen bármi, amit otthon találsz, 
úgy véled róla, hogy számodra (már) nem hasznos, de jó állapotban van, sem-
mi baja és eltudod képzelni, hogy más számára még hasznos lehet. Tudod, ami 
Neked felesleges, lehetséges, hogy más éppen azt keresi! Lehet például egy ke-
veset hordott ruhadarab, vagy méretproblémás cipő, kihasználatlan karácsonyi 
ajándék, stb… Nézz körül, hogy mások miket árulnak, meríts ötletet a kategóri-
ákból. Ez az aukció most csak arra lesz jó, hogy kipróbáld, hogyan kell kitölteni 
az eladási űrlapot, képeket csatolni hozzá, stb… 
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Ha megvan a kiválasztott terméked, írj össze róla minden lényeges információt 
(pl. mérete, akár cm- ben lemérve is - ezt nagyon sokan kérdezik az aukcióknál 
- , anyaga, állapota, és minden más, amiről úgy gondolod, hogy Te is kíváncsi 
lennél rá, ha Te lennél a vevő). Készíts fényképeket a termékről. Eszedbe ne jus-
son fotó nélkül feltenni. Az internet a „vizuális műfaj”, a vevő látni akarja, hogy 
mit fog kapni. Készíts 3-4 jól sikerült fotót, minél többet megmutatva velük a 
termékből. 
 
A Vatera menüjében az Eladás – ra kattintva hirdetheted meg a terméket. Ehhez 
szintén nem szeretnék elsőre sokat hozzáfűzni, értelemszerűen töltsd ki az űr-
lapot, kategorizáld be a termékedet (pl. ruházat/ női ruházat/ női blúz, stb…). A 
Vatera Segítségben arra vonatkozóan is találsz infot, hogy mi a kikiáltási ár, mini-
málár, fix ár és a licitlépcső. Megítélésed szerint töltsd ki ezeket is, ez most csak 
a legelső, próba aukciód, csak hogy lásd az űrlapot, azért csináljuk, a lényeget 
úgyis a későbbi fejezetekben részletezem. 
 
Ha minden jól megy, megjelent a terméked, a személyes menüd Eladó termékek 
listájában már láthatod is. 
Gratulálok, ezzel elindítottad az első aukciódat, ami még csak a kezdet! :) 
 

4. Online aukciós vállalkozás 
 

Igen ám, csakhogy ez idáig még nem nagy 
kunszt. Aukciódat egy átlagos termék esetén, 
jó esetben 10- 20 látogató nézi majd meg, 
rosszabb esetben még ennyi sem. Szinte bi-
zonyos, hogy akár hónapokig kell majd újra 
és újra hirdetgetned, ha lejár, mert a kutyá-
nak nem kell.  
Átlagos termék, átlagos, vagy rosszabb 
esetben átlagon aluli termékleírás és 
aukciószerkesztés, egyértelmű hozzá 
nem értés, semmi „extra”, így bizony 
nem hívod fel a figyelmét egyetlen láto-
gatónak sem. 
Ettől még nem lesz jelentős bevételi forrásod 
és online aukciós vállalkozásod sem. 

De akkor mit kell tenni, hogy a céljaim-
nak megfelelő bevételeket érhessek el online aukciózással? 
 
Itt van a kutya elásva!  
Figyelj! Most fellebbentem a fátylat!
Az online aukciós vállalkozás első lépései: 

4.1 A termék beszerzés  
Felejtsd el, hogy a család által megunt, otthon feleslegessé vált holmikat áru-

lod a Vaterán! Ebből nem lesz üzlet, ebből nem lehet megélni. Lehet, hogy némi 
zsebpénzt elérsz vele, de a jelentős bevételhez árut kell szerezned! Jó árut, ol-
csón! Sőt, ha lehet inkább „fillérekért”. :) 

De hogyan állapítsuk meg egy áruról, hogy nyereségesen 
tudjuk- e majd eladni a Vaterán? 
„Megéri- e?” teszt 
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Első kérdés: 
  

Neked tetszik- e az áru, úgy 
gondolod- e, hogy erre len-

ne kereslet?

Ha igen, akkor: 

Második kérdés: 
  

Szerinted eltudod- e adni 
dupla áron, azaz kétszer 

annyiért, mint amennyiért 
veszed?

Ha igen, akkor:
Harmadik kérdés:  

Ha minden kötél szakad és 
mégse jön be a számításod, 
szerinted legalább annyi-

ért eltudod majd adni, mint 
amennyiért vetted, hogy ne 

legyen veszteséged?

Ha nem, azonnal hagyd ott.

Ha nem, azonnal hagyd ott, 
nem éri meg foglalkozni 

vele.

Ha nem, azonnal hagyd ott, 
ne vállalj kockázatot.

Ha igen, akkor vedd meg, de rögtön!
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Én három szempontot követek és ez mindig beválik! Te is futtasd le ezt a tetsztet 
minden egyes árubeszerzésed előtt és a következőképpen járj el:
 
 
Miért preferálom én a ruházatot/ divatárut? 

• mert olcsón és kisebb tételben is beszerezhető, így minimális befektetéssel, 
gyakorlatilag nulla kockázattal indíthatod el online aukciós vállalkozásod
• mert a Vatera piactéren tartósan a legkeresettebb kategória a ruházat és a 
gyakran a legtöbbet licitált kategória a női ruházat
• mert nem igényel szaktudást, sem raktározást, sem különös hozzáértést
mert a témának szakértője vagyok, így tudok segíteni Neked (pl. ezzel a 
könyvvel is)
• és végül mert „divatbolond” vagyok én magam is :) 

Hamarosan megkapod tőlem e-mailben az 5+1 beszerzési forrás tippet, ahon-
nan remek ruházati árut tudsz majd beszerezni rendkívül olcsón, szinte „fillére-
kért”, de legalábbis meglátásom szerint az előbb bemutatott „Megéri- e?” sziszté-
mának megfelelően.  
Úgy válogattam össze a forrásokat, hogy mindenki találjon az igényeihez, elkép-
zeléseihez és pénztárcájához mérten eladni való árut magának. Egy azonban kö-
zös mindben: divatos, trendi, márkás ruhaforrások!  
Csapj le azonnal, ha megkapod az e-mailt és szerezd be az első adagot! 
 
Amondó vagyok, hogy kezdetben kb. 25- 30db- os készletet vegyél. Tehát 25- 
30db ruhadarab, kiegészítő lesz az első árukészleted.

 
4.2 A termék előkészítés 

Ha beszereztük, hazavittük, átnézegettük a ruhacsomagunkat (és persze mi-
után kivettük belőle azt a néhány darabot, amit feltétlenül megtartunk magunk-
nak, hiszen remekül állnak :) akkor jöhet az előkészítés.  
A jó előkészítés feltétele a sikeres aukciónak, így ne hanyagoljuk el ezt a sza-
kaszt, fordítsunk kellő figyelmet az előkészületekre! 

Nyissunk egy füzetet kifejezetten Vatera eladásaink számára
Az első oldalra jegyezzük fel az éppen aktuális postai díjakat küldemény fajtán-
ként és szolgáltatás fajtánként. A leggyakrabban használt díjakról mellékelek egy 
táblázatot neked, de mindenféle küldemény díját megtalálod a www.posta.hu ol-
dalon. 
 
 
 

Figyelem! 
  

Ha azon kezdenél aggodalmaskodni,  
hogy mikorra adod el ezt a 25- 30db ruhát,  

ne tedd! 
  

Garantálom, hogy 2 héten belül  
az utolsó darabot is eladod,  

ha pontosan betartasz mindent, amit itt írok!
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A Vaterás füzetünk további lapjait arra fogjuk használni, hogy feljegyezzük ter-
mékeinket, azok paramétereit, illetve a vásárlók adatait nyilvántartsuk. 
 

4.2.2 Mérjük le és jegyezzük fel a termékeink adatait 
Minden egyes ruhadarabot egyenként kell nyilvántartásba venni. Jegyezzük 

fel őket olyan részletességgel, amiből betudjuk azonosítani a későbbiekben is.  
Pl. Zara fekete kötött pulóver, M 
 
Eztán mérjük le az adott ruhadarabot cm- ben, simán kiterítve, ne feszítsük, ne 
nyújtsuk, alapállapotban mérjük. Az alábbi méretek irányadóak és kellően részle-
tesek lehetnek: 

• Felsőrész esetén: Két hónalja közötti távolság (mellbőség)
Hossza a hátán mérve a nyakától az aljáig
Ujja hossza a vállvarrástól (csak hosszú ujjú esetén szükséges)

• Alsórész esetén: Derékbőség
Csípőbőség a cipzár alsó vonalában
Külső szárhossz (derekától az aljáig)
Belső szárhossz (az üleptől az aljáig) 

Jegyezzük fel a méreteket az adott termék megnevezése alá/ mellé.  
 
Ezek nagyon lényegesek lesznek az aukció leírásnál. Mivel a termék egy ruha-
darab, amit általában próbálni szoktak, de online vásárlás esetén ez kizárt, így a 
méretek összehasonlítása lesz az egyetlen támpont a vevőid számára, hogy el-
döntsék, méretes lesz- e számukra a terméked.  
Semmiképpen se ess abba az óriási hibába, amit sokan elkövetnek a Vaterán: 
„Kérésre mérek is.” „cm- ben mért adatokat írok, csak kérdezz.”  Ne kelljen már 
kérni az adatokat! Tudja jól, hogy szüksége lesz rá a vevőnek, hiszen azért ajánl-

A Magyar Posta aktuális belföldi postai díjkivonata, mely 2011. január 1- től érvényes.
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ja fel, de arra már lusta, hogy lemérje és megírja kérés nélkül. Az ilyen lusta el-
adóknak nem lesz sikeres az üzlete és a kutya se fogja kérni a méreteket külön 
üzenetben, amikor megannyi hasonló terméket kínálnak profi leírással a Vaterán! 
Te ne legyél lusta! Te maximalista legyél, ez meglátszik majd az eladásaidon 
(és a pénztárcádon) is!  

4.2.3 Hozzuk szalonképes formába a terméket a fényké-
pezéshez 

Ne árulj gyűrött ruhákat! A legjobb cuccot sem tudod eladni a kívánatos áron, 
ha az úgy néz ki, mint amit a kutya szájából rángattak ki. És a kevésbé extra, 
alap darabok is jobban mutatnak, ha szépen vannak tálalva.  
Tehát: VASALJ!  
Ne sajnáld az időt és a fáradtságot a vasalásra! Ismered a mondást: „egy kép 
többet mondd ezer szónál”. A Te képeid zengjenek ódákat a termékedről! :)  
Figyelj, segítek! Megmondom, hogyan: 

4.2.4 Fényképezés 
Lehetőség szerint természetes, nappali fénynél fotózd a 

termékeidet, ügyelj az ideális fényviszonyokra. Nagyon sok 
múlik a jól sikerült fényképeiden! Az internet vizuális műfaj. 
Nem győzöm hangsúlyozni, mennyire fontos, hogy a ter-
mékfotód jól nézzen ki!

Legjobb, ha a terméket a padlón kiterítve fotózod le. Ha 
vállfán lógatod, akkor összeesik, nem adja ki a formáját. 
Fotózd a padlón, szépen állítgasd be, simítsd ki a ráncokat 
és klikk!  
Vigyázz! Nem stílusos, és amatőr hatást kelt, ha a kép 
sarkából bekandikál a lábikód, vagy a gyerek keze, esetleg 
besétál a macska a termékfotódba :)  
Számtalan ilyen bakit látok a Vaterán és mosolygok is min-
dig :)  
Te ne kövess el ilyen kisstílű hibákat!

Ha a termék megkívánja, feldobhatod egy kiegészítő-
vel is.  
Pl. egy bő fazonú tunika- póló egyáltalán nem adja vissza különlegességét és 
trendi fazonját, ha kiterítve csak úgy lefotózod, mert leginkább egy XL- es moletti 
ruhadarabra hasonlít. Igen ám, de ha feldobod egy trendi vastag övvel, amit rá-
biggyesztesz a fotó erejéig, akkor már szuper beállítást látnak viszont vevőid a 
fényképen. Az öv lehet a Te saját darabod, ez esetben fel kell tüntetni az aukció 
leírásban, hogy csak illusztráció. 
Tipp: Még jobb, ha az öv is az eladó termékeid közül való, így azt kell feltüntetni 
az aukció leírásban, hogy a kiegészítő megtalálható és megvásárolható a többi 
termékeid között. (Ez utóbbit hívjuk termékkapcsolásnak, alkalmazd bátran!)

Ha elkészültek a felvételek, mehet fel a számítógépre, egy esetleges átméretezés 
után már készen is állnak a feltöltésre.

 
 
 
 
 

Nagyjából így néz ki 
egy kívánatos termék-
fotó: éles kontraszt a 
héttérrel, szép elren-
dezés, mutatós darab
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4.3 A sikeres aukció indítás fortélyai
4.3.1 Aukció leírás
A jó aukció leírás három alapvető eleme a következő:

• Rendelkezik egyedi, csak a Te aukcióidra jellemző fejléccel/ logóval, amiről a 
vevők rögtön beazonosítanak Téged, az aukciódat és ezáltal kiemelten a bizal-
mukat élvezed
• Kellően részletes, mindenre kitérő, figyelemfelkeltő, jól megírt.
• Tartalmaz hivatkozást a többi aukciód megtekintéséhez.

Vegyük hát sorra a három fő kritériumot.
Fejléc/logó

Talán a legtöbb technikai tudást igénylő feladat az egyedi fejléced összeállítása 
lesz. Ne aggódj, segítek mindenben!

Miért ne használjam inkább a Vatera által kínált tetszetős sablonokat?

Azért, mert sablonokkal dolgozni sosem stílusos! A sablont hagyd meg az átlagos 
aukciókat indító, átlagos felhasználóknak, akik leginkább átlag alatti bevétellel is 
beérik. Neked ez az üzleted! Nem lehet olyan megjelenése az üzletednek, mint 
bárki másnak! A vevőid be kell, hogy tudjanak azonosítani Téged, amit elsőként 
a saját fejléccel tudsz elérni. Ha rákattintanak az aukciódra és meglátják a csak-
is Téged jellemző fejlécet, egyből tudni fogják: „jó helyen járok, ez az a kedves 
eladó, akitől a múltkor is tök jó cuccokat vettem”. Építsd az image- edet, azaz a 

Egy kiváló példa a kellő gondossággal, igényesen megszerkesztett aukció leírásra.
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rólad kialakult – remélhetőleg pozitív – képet!
 
Lássunk neki!

#1 Hozz létre a számítógéped asztalán egy aukcio nevű mappát. 
Ehhez klikk jobb egérgombbal a főképernyőre/ új/ mappa és nevezd át aukcio 
névre. Ebbe fogunk menteni mindent, amit az online aukciós vállalkozásoddal 
kapcsolatban kreálunk.

#2 Szükség lesz egy általad szimpatikusnak vélt fotóra, képre. Ha bevállalós 
vagy – mint én :) - , ez lehet a Te saját fotód, arcképed. De bármilyen szimpa-
tikus clipartot, fotót kereshetsz a Google képkeresőben. Lényeges, hogy a fotó 
mérete - most - 150x150pixel legyen. Tehát a Google képkeresőben, a bal oldai 
sávban jelöld be a kép méreténél, hogy pontosan: szélesség 150px, magas-
ság 150px. Így csak ekkora találatokat fog hozni Neked. A keresendő kifejezés-
hez pedig beírhatod, hogy fashion illustration, vagy fashion clipart, stb… tetszés 
szerint. A szimpatikusnak vélt fotót mentsd le az aukcio nevű mappádba. A szer-
zői jogok miatt javaslok olyan fotót menteni és használni, ami ingyenes gyűjte-
ményből származik.

Ha értesz és használsz olyan professzionális képszerkesztő szoftvereket, mint pl. 
a Photoshop, bátran kreálj egy hiper- szuper dizájnos fejlécet magadnak. Ha ab-
szolút kezdő vagy ebben, akkor javaslom használd a Paint képszerkesztő progra-
mot, amit Windows operációs rendszer alatt ingyenesen megtalálsz a számítógé-
ped programjai között, a kellékekben. Nyisd meg és kövesd az alábbi lépéseket:
A Fájl menü/ Megnyitás paranccsal nyisd meg (keresd meg az aukcio mappádból) 
azt a kiválasztott fotót vagy clipartot, amit előzőleg lementettél. 
Megnyitás után a kép jobb szélén, középen keresd meg a kis fogópontot és húzd 
ki kb. 20cm- re. Így kapsz egy fejlécet, ami 150px magas és kb. 20cm széles. 
Abba a részbe fogjuk elkészíteni a feliratot, amit az imént „húztál” a kép mellé. 
Tehát bal szélén lesz a kis fotó/ ikon, jobb oldalt pedig a feliratod.

A Paint- ben, bal oldali sávban (újabb verzióknál a képernyő tetején), a nagy „A” 
betűvel jelzett ikonra kattintva válts át a szövegszerkesztő eszközre. Eztán kat-
tints bele a fehér területbe egyszer, ahova a szöveget fogod helyezni. Létrejön 
egy kis szövegmező, aminek méretét ugyanúgy tudod állítani, mint ahogyan a 
második lépésben a képhez „húztál” hozzá területet. Állítsd be úgy ezt a szö-
vegszerkesztő területet (szélességét és magasságát is), hogy megfelelő méretű 
legyen, szépen kitöltse a nagy fehér területet. Ahhoz, hogy ízléses legyen, oldalt 
hagyjál némi margót neki.
Kattints bele és írd bele a szlogenedet, vagy egy üdvözlő szöveget a látogatóid 
részére. Ajánlott, hogy szerepeljen benne a felhasználóneved! Ezt a Word- ben is 
ismert és használt módon szerkesztheted, betűméretet, betűtípust és színt vál-
toztathatsz.
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Ha úgy érzed, készen vagy, Fájl menü/ Mentés másként paranccsal mentsd el az 
aukcio nevű mappádba, fejlec néven és .jpg kiterjesztéssel (fejlec.jpg). Ezzel el-
készítetted egyedi fejlécedet, amit minden egyes aukció leírásnál használni fogsz!

#3 Ahhoz, hogy az interneten (az aukció leírásban) hivatkozni tudjunk a fejlé-
cedre, fel kell tölteni egy szerverre. Aki jártas az ilyesmiben, van saját ingyenes 
vagy fizetős tárhelye, FTP klienssel feltöltheti oda és az elérési útvonala lesz a 
hivatkozás. 
Aki abszolút kezdő és egyáltalán nem jártas ebben, annak javaslatom a követ-
kező: www.kepfeltoltes.hu  Itt a fájl kiválasztása gombra kattintva tallózd be a 
fejlec.jpg fájlodat az asztalon lévő aukcio mappádból. Több képet nem akarunk 
feltölteni, csak ezt az egyet, így alább add meg az e-mail címedet és mehet a 
Feltöltés! A képernyő frissülése után lentebb már láthatod is, a fejléced kicsiben 
és mellette a hivatkozásokat. Kattints az utolsó hivatkozásnál (Direkt link a kép-
hez) és jelöld ki az egész linket, majd jobb egérgomb, másolás. Ezzel a vágólap-
ra másoltad a hivatkozást, amit a következő lépésben használni fogunk. 

Ha időközben megszakítanád a folyamatot és nem rögtön ezután lépnél tovább a 
következő, aukció leírás szerkesztésére, akkor e-mail címedre a rendszer kiküldte 
a feltöltött kép hivatkozásait, elvileg az e-mail postafiókodból azt később is el tu-
dod érni.

Aukció leírás

Ahogyan már korábban is említettük: „Kellően részletes, mindenre kitérő, figye-
lemfelkeltő, jól megírt.” 
Most elkészítünk lépésről lépésre egy abszolút korrekt termékleírást a Vaterára.

Lássunk hozzá!

Az aukció elnevezése legyen beszédes, de rövid (max. 50 karakter hosszú le-
het)! Tartalmazzon minden lényeges információt a termékről. Márka, típus, neve, 
mérete, állapota, ami csak belefér. Gondolkozz kicsit a vevő fejével. Mi lenne az a 
terméknév, ami Neked is felkeltené a figyelmedet, ha csak a találati listában lát-
nád.

Mikor ott tartunk, hogy a Vatera eladási űrlapunkat töltjük ki éppen, kellő oda-
figyeléssel és részletességgel bekategorizáltuk a termékünket, az űrlapon meg-
adtuk az állapotát, cm- ben mért adatait (ugye milyen jó, hogy már előre lemér-
tük!) és méretét, következik a szöveges leírás mező.
 
Itt fogjuk elsőként használni az általad kreált egyedi fejlécedet. Kattints bele 
az aukció leírás nagy üres mezőjébe, ott fog villogni a kurzor az elején. Eztán 
katt a kis fa ikonra (Kép beszúrása/szerkesztése). A megnyíló ablak, kép URL 
mezőbe azt a hivatkozást kell másolni, ami a fejléc szerkesztés utolsó pontjában 
(lásd ezen az oldalon, fentebb a #3 részben) a vágólapra került. 
Ha időközben „elhagytad volna” ezt a hivatkozást, akkor térj vissza a képfeltöltés 
oldalra és másold ki ismét a direkt link a képhez hivatkozást, akár kijelöl és jobb 
egérgomb, másolással. 
Ha már bezártad az oldalt, elvileg e-mailben is megkaptad ezt a hivatkozást, így 
a postafiókodból is el kell tudjad érni. 
Tovább az ablakban az igazítás legyen középre és semmi mást nem kell kitölte-
ned, mehet a beszúrás. Gyönyörűen beillesztette az aukció leírás űrlapba a fejlé-
cedet.
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A termék konkrét leírását a következő szempontok alapján fogjuk megadni, eb-
ben a sorrendben: 

• termék neve (beszédes legyen, kb. olyasmi, mint az aukció megnevezése)
Pl.: Guess karcsúsított, szuper trendi party- top, M- es

• termék leírása (még beszédesebb legyen, minden lényeges dolgot írjál le a 
termékről, megjelenéséről, anyagáról, tulajdonságairól)
Pl.: 100% eredeti Guess party- top, elöl arannyal nyomott Guess 
logóval, hátán mély kivágással és masnival. Alján csipke díszítés teszi 
még egyedibbé. Anyaga enyhén rugalmas, selyem- szatén, mosógép-
ben mosható.

• ajánlás a termékhez (fantáziadúsan, nagyjából arra a kérdésre válaszolva, 
hogy miért lesz ez a termék jó és előnyös a vásárlónak, mit kap általa?)
Pl.: A nyári party- k slágere lesz ez a szexi Guess top, ha ebben vil-
logsz, biztosan nem maradsz észrevétlen! Egy farmer miniszoknyával 
tuti siker! :)

• termék mérete és állapota (még egyszer leírjuk ide is, hiába már megadtuk 
korábban is)
Pl.: Mérete a címke szerint M- es, állapota újszerű, hibátlan.

• termék cm- ben mért adatai (minden cm- ben mért adatot, amit az előkészí-
tésnél feljegyeztünk a füzetünkbe, leírunk ide is)
Pl.: Mellbőség a két hónalja között: 38cm, Hossza a nyakától az aljáig, 
a hátán mérve: 45cm.
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A leírást a szövegszerkesztőkben is ismert módon formázhatod, betűtípust, betű-
méretet, színt adhatsz neki. 
Azonban bánj csínján a formázásokkal és vigyázz, hogy mindig ízléses, jól át-
tekinthető legyen a leírásod. 
Ne használj többféle betűtípust egy leírásban és a kiemelésekkel is tartózkodj. 

A mellékelt példákból meríts ötletet és lesd el a módszert. Gondolkozz a vevő 
fejével, képzeld el, hogy vajon ő mit szeretne tudni erről a termékről, hogy szim-
patikus legyen számára, illetve hogy a vásárlás mellett döntsön. 

Ne sajnáld az időt a részletes termékleírásra és feltétlenül vigyél bele egy kis 
fantáziát is! Ahogyan rájössz a csínja- bínjára, egyre könnyebben és egyre gyor-
sabban készítesz majd el egy- egy aukció leírást.

Hivatkozás a többi aukcóidra

Végezetül pedig az aukció leírásunk után teszünk egy hivatkozást (linket) a többi 
Vatera aukciónkra, hogy a vevőink egyetlen kattintással máris megtekinthessék a 
többi termékedet is.

Nincs is annál borzasztóbb leírás, mint amikor minden ki van emelve, hol 
aláhúzással, hol félkövérrel, hogy betűmérettel, stb… 

Törekedj tehát a jól olvasható, jól átlátható, szellős termékleírásra. 
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Az eddigi termékleírás után egy- két enterrel lejjebb állj és gépelj be hasonló 
szöveget:

Kérlek, tekintsd meg a többi 1,-Ft- os aukcómat is, ehhez kattints IDE!

Most nyiss egy teljesen új böngészőablakot! 

Hívd be ebben az új ablakban a Vatera honlapját, kattints a menüben a részletes 
keresésre, majd az eladó alapján keresésre és írd be a saját felhasználónevedet. 
Amikor találatként kiadja az aukcióid listáját, és azokat látod a képernyőn, akkor 
a böngésződ fejlécében jelöld ki az oda való hivatkozást. Valahogy így fog kinéz-
ni, amit kijelölsz (a link végén a Te felhasználóneved fog szerepelni):

http://www.vatera.hu/listings/index.php?us=fashionshop

Jobb egérgombbal rákattintasz és másolás.

Eztán visszatérhetsz az előző böngészőablakba, ahol a termékleírást szerkeszt-
jük. A leírást szerkesztő ablak legtetején, a szöveg formázása fül helyett kattints 
a HTML forráskód fülre. Görgess a kód legaljára és keresd ki a „kattints IDE!” 
részt, ahogyan a mellékelt ábrán is láthatod.

Közvetlenül a „kattints IDE!” mögé írd be ezt: </a>
Közvetlenül a „kattints IDE!” elé írd be ezt: 
<a href=”http://www.vatera.hu/listings/index.php?us=fashionshop”> 

Vatera termékleírás ablak HTML nézetre állítva. Így láthatod a leírásod HTML forráskódját. Ha sz-
eretnél többet megtudni a HTML szerkesztés alapjairól, keress rá a Google- ben!
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Természetesen az idézőjelek között Neked nem ez a link fog szerepelni, hanem a 
Te saját aukcióidra mutató link, amit fentebb kimásoltunk. (Előző oldalon keres-
heted vissza az ábra felett.)

Most kattints vissza a szöveg formázása fülre és láthatod, hogy a termékleírás-
ban a „kattints IDE!” kék színűre változott, ezzel jelölve, hogy egy kattintható 
link lett belőle, ami a Te többi aukcióidra mutat.

Ezzel az aukció leírást megszerkesztettük. Gratulálok! :)

Elmondhatjuk, hogy olyan megjelenésű, minőségű és igényességű auk-
ció leírásunk van, amilyen sajnos csak keveseknek a Vatera piactéren. 
Hidd el, a vevők értékelik ezt és ez rövidesen meg fog látszani a bevéte-
leiden is!

Tipp: Érdemes odafigyelni arra, hogy a Vatera rendszere egy bizonyos biztonsá-
gi időkorlát után automatikusan kilépteti a felhasználót. Tehát amíg Te a leírást 
szerkesztgeted, sokat vacakolsz vele, addig a rendszernek úgy tűnik, hogy nem 
csinálsz semmit, mert nincs oldalfrissítés, nem navigálsz az oldalról semerre. 
Bosszantó lehet, mikor nagy nehezen, szépen, gondosan elkészíted a leírást és 
végre rákattintanál a tovább gombra, nem tudsz továbblépni, hanem újra be kell 
jelentkezni és elölről kezdeni az egészet. Ezért javasolt a biztonsági időkorláton 
belül maradni. Ez pontosan nem tudom, mennyi idő, még sosem mértem, talán 
kb. 15- 20 perc vagy fél óra lehet.

4.3.2 Aukció adatai avagy itt (is) van a kutya elásva
Azt szeretnéd, hogy a termékeidet minél magasabb áron és mielőbb el-
tudd adni?

Ugye nem szeretnéd, hogy a termékeid hónapokig a nyakadon maradja-
nak és benne álljon a pénzed?

Akkor figyelj, mert az eladási technikán múlik minden!

Az INGYEN hatalma
Az emberek imádják az ingyenes dolgokat. A Vaterázás esetében az ingyenesség 
egyenlő az 1,-Ft- os aukciókkal. Amikor is a licit 1,-Ft- ról indul és nincsen mi-

Figyelem!

A legnagyobb hiba, amibe a Vaterán eladók 90%- a beleesik!

Óriásit hibáznak azok, akik úgy gondolják, hogy 1,-Ft- ról indítva csak a ra-
maty cuccokat lehet adni. Ők azt a végzetes hibát követik el, hogy a legócs-

kább cuccaikat indítják 1,-Ft- ról, amikről azt gondolják, hogy 
„ez már úgyse kell senkinek, felteszem 1,-Ft- ért, még ha csak 2,-Ft- ért kel 

el, akkor sem kár érte.” 
Hiba, óriási hiba!

És az igazság:
1,-Ft- ról indítani a legjobb cuccokat érdemes!



O
n

li
n

e 
au

k
ci

ós
 v

ál
la

lk
oz

ás
 ú

tm
u

ta
tó

18

www.webdesign-grafika.hu

www.webdesign-grafika.hu

nimálár. Aki a végén a legtöbbet adja érte, az viszi a terméket.
A szuper termék és az 1,-Ft- os aukció együtt az a párosítás, ami Ne-

ked igencsak sokat fog hozni a konyhára!
 
Nagyon sok licitálód lesz és nagyon sokan megnézik a termékedet. A terméked 

árát egyre feljebb viszik a licitálók és sokan beteszik a termékfigyelőbe.
Nem azért kell 1,-Ft- ról indítani valamit, mert olyan ócska, hogy ennél többet 
nem is vársz érte, hogy kapjál, hanem azért, mert annyira szuper, hogy az em-
berek úgyis felviszik az árát legalább a piaci árra vagy nem ritkán még annál is 
feljebb. 
Az eBay- n már szinte mindenki ezt a módszert alkalmazza és virágzik a biznisz!

Tehát a tanulság: minden termékedet 1,-Ft- ról fogod indítani és nem adsz 
meg minimálárat! Licitlépcsőt sem igazán érdemes megadni, a Vatera beállít Ne-
ked egy automatikus licitlépcsőt.

A tömegek újabb tömegeket vonzanak
A Vatera külön kis ikonnal jelöli a listában azokat az aukciókat, amikre több, 

mint 5 felhasználó tett licitet. Ezzel is felhívva a figyelmet arra, hogy a termék 
népszerű, sokak által licitált. 

Az emberek általában azokat a dolgokat kedvelik, amiket mások is 
kedvelnek. Az 1,-Ft- os aukciókat pedig sok felhasználó látogatja, sok licitet 
tesznek rá, így népszerűvé válik és a többi felhasználók számára is érdekes lesz. 
Így vonzhatsz az 1,-Ft- os aukcióddal még több felhasználót (licitálót) a termé-
ked oldalára.

Az idő mindent megold
Az aukciót tehát 1,-Ft- ról indítjuk, nincs 

minimálár. 
Az aukció időtartama 2 hét lesz! 
Azért 2 hét, mert ez kellően hosszú időtartam 
arra, hogy minél többen felfedezzék és meg-
látogassák a terméked oldalát, megtegyék a 
licitjüket. 
Ennél rövidebb időtartamra nem érdemes 1,-
Ft- os aukciót indítani, mert félő, hogy a nagy 
számok törvénye miatt (azaz pontosan ennek 
hiányában) áron alul fog elkelni a terméked. 
Hosszabb időtartam pedig azért nem ideális, 
mert azt már a vevő sem győzi kivárni és Ne-
ked is csak áll a pénzed a termékekben.

Ha sürgősen kell, fizess
Ez a fix/ villám ár definíciója is lehetne. 

Kifejezetten javaslom a fix ár használatát az 1,-Ft- ról indított aukcióknál. 
Gondolj ki egy olyan árat, amire azt mondod, hogy ha ennyit megadna érte 
egy felhasználó, akkor most azonnal odaadnád neki, eltekintenél attól, 
hogy meglásd, az aukció végére mennyire viszik fel az 1,-Ft- ról indult termék 
árát. Állítsd be ezt a fix árat. Az aukció ettől még ugyanúgy 1,-Ft- ról indul és 
ugyanúgy eltarthat 2 hétig, de lehetséges, hogy egy idő után lesz olyan vevő, 
aki azt mondja, neki megéri a fix árat, hogy azonnal és biztosan az övé legyen a 
termék, így „leüti” fix áron a termékedet. Ő is jól jár, mert nem kockáztatja meg, 
hogy az utolsó pillanatban esetleg túllicitálják és Te is jól jársz, mert azonnal 
pénzhez jutsz.
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Hétköznap
Az aukciókat igyekezz mindig hétköznap indítani, hogy pontosan 2 hét múlva, 

szintén hétköznap járjanak le. 
Hétvégén és ünnepnap még csak véletlenül se járjon le 1,-Ft- os aukciód, mert 
akkor az emberek nem foglalkoznak olyan intenzíven az aukciózással és nem 
viszik fel az utolsó pillanatokban a terméked árát olyan mértékben, mint ahogy 
hétköznap tennék. 
Tapasztalatok szerint hétköznap kora délután (munkahelyükön internetező licitá-
lók) és késő délután (otthonról internetező licitálók) a legjobb időpont arra, hogy 
az 1,-Ft- os aukciód záródjon.

Az utolsó pillanat varázsa
Meglátod majd, hogy mennyien erre utaznak. És milyen jól teszik! 

Ha pl. az eBay- n akarsz licitet nyerni, szinte esélytelen vagy, ha nem vagy ott 
a gép előtt az utolsó pillanatban és nem teszed meg azt a max. összeget, amit 
adnál a termékért. Innen már csak azon múlik a sikeresség, hogy a többi szintén 
így cselekvő licitáló vajon magasabb összeget tett- e meg? Aki a legtöbbet aján-
lotta a végén, azé lett a termék. 
És ez így van a Vaterán is az 1,-Ft- os aukcióknál. Nagyon sokan az utolsó pil-
lanatokban fognak licitet tenni a termékedre, gyakori, hogy az utolsó per-
cekben megduplázzák, megtöbbszörözik a termék addigi árát. 
Az utolsó pillanat tehát nagy meglepetéseket tartogathat akkor is, ha a termék 
ára a 2 hetes időtartam alatt nem úgy emelkedett, ahogyan azt elvártuk volna.

Feltétlenül ezek szerint az irányelvek szerint indítsd az összes aukciódat! 

Ne tarts semmitől, nekem évek óta beválik ez a módszer. És nem csak 
én, hanem a „nagy testvér”, az eBay eladói is sikerrel alkalmazzák. 
Sőt, egyre többen a Vatera piacterén is felfedezik ezeket a lehetősége-
ket. 

Legyél Te is a sikeres online aukciós vállalkozók között!

Termék kézbesítés

A legolcsóbb és viszonylag megbíz-
ható szolgáltatás még ma is a Ma-
gyar Posta ajánlott levélpostai kül-
deménye, vagy belföldi postacso-
magja. Bár, ha postacsomag súlyú 
(2kg feletti) termékről van szó, ha-
sonló árban én szívesebben aján-
lom a GTR Vaterafutárt. Nézz körül 
ezek között a lehetőségek között 
és a szállítási díjat mindig úgy add 
meg, hogy a vevő számára a lehe-
tő legolcsóbb legyen, de biztosított 
is egyben, ha a küldemény eltűn-
ne, vagy megsemmisülne, kártérí-
tésért tudjál folyamodni a Postához 
vagy a futárszolgálathoz.
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4.3.3 Termékkiemelések
Csak módjával!

Sokszor látom, hogy egyesek ész nélkül és abszolút helytelenül használják a ter-
mékkiemeléseket, holott ennek is megvan a csínja- bínja, amit most könnyen 
elleskhetsz, figyelj hát!

Az eladási űrlapot kitöltve, a továbblépés után a kiemelések hozzáadása űrlap 
következik. Többféle kiemelés közül lehet választani, én most megosztok Veled 
egy olyan kombinációt és tippeket, amiket évek óta sikerrel alkalmazok.
 
Ha felteszel aukcióra egy adag terméket, úgy 25-30 db- ot egyszerre, akkor vá-
lassz ki ezek közül egy- kettőt amit ki fogsz emelni, az alábbi szempontok alap-
ján:

• Részesítsd előnyben a kedvelt márkákat: ezek lehetnek a tapasztalataid 
alapján, a vevőid által leginkább kedvelt márkák, de még jobb, ha a Vatera 
által hónap végén közreadott népszerűségi listáról próbálsz választani. 
Pl. a Zara, mint ruházati márka általában ott szerepel a népszerűségi lista va-
lamelyik helyezésén. A legutóbbi, 2011. februári „Vatera legek listáját” letölt-
heted a következő linken:

http://blog.vatera.hu/2011/03/16/top-keresesek-es-kategoriak-2011-februar/

Ez alapján a ruházat kategóriában az Abercrombie, Zara, Adidas, Nike 
márkák voltak a vevők által legkeresettebbek. Ha van a termékeid között ilyen 
márkájú, akkor azt mindenképpen emeld ki, méghozzá a Listázások elejére 
(300,-Ft) opcióval! Ez azért lesz jó, mert az adott márkanévre sokan keres-
nek és a Te aukciód (is) a lista elején fog megjelenni minden egyes keresésnél, 
így sokan fogják látogatni a termékleírásodat. Meglátásom szerint ez a kieme-
lés- típus, ami a legjobban megéri. Csak 300,-Ft és nagyon hasznos, ha jól 
használod, ezért tartsd be a fent leírtakat.

Ami még hasznos kiemelés lehet: 
• 5 perces hosszabbítás (50,-Ft): az aukciód lejártakor 5- 5 perccel 
hosszabbítja az időt addig, amíg licit érkezik a termékre. Ez jó lehetőség a 
vevőknek, hogy ha valaki nagyon akarja a terméket, ne a szerencséje dönt-
se el, hogy megnyeri- e a licitet, hanem addig tornázhassa fel az árat, amíg 
megéri neki a terméked. Olyan termékeknél alkalmazzuk, amik nagy nép-
szerűségre számítanak, mert nagyon jók, kelendők.
• Főkategőria oldali kiemelés (150,-Ft): szintén a nagyon jó, kelendő 
és népszerű márkáknál ajánlom használni.

Tipp: Már a beszerzésnél odafigyelhetsz rá, hogy olyan árukészletet vegyél, ami-
ben megtalálhatók a legkedveltebb márkák egy- egy darabjai, ugyanis, ha ezeket 
kiemeled, ezzel látogatókat terelhetsz a többi aukcióidhoz is.

• A legjobb termékeidet emeld ki: az aktuális trendeknek megfelelő, leg-
divatosabb holmikat, amik sláger termékek, nagyon keresettek. Minden 
szezonnak vannak ilyen slágertermékei, amikért megőrülnek a divatbolondok 
akkor, azonban jellemző, hogy kis vártatva, pl. a következő szezonra ezek már 
eltűnnek a süllyesztőben. De amikor fénykorukat élik, nyugodtan kiemelheted 
ezeket a trendi termékeidet (ha vannak), mert elképesztő népszerűségre te-
hetsz szert általuk. 
Csak hogy egy példát említsek: ilyen volt múlt ősszel a mély ülepű, vagy 
más néven, ülepes női nadrág. Ha meghirdettél egy aukciót, a termék 
megnevezésébe feltétlenül beleírtad, hogy „mély ülepű” vagy „ülepes” vagy 
mindkettőt és kiemelted a Listázások elejére opcióval, kapva kaptak rajta a 
vevők, álomszerűen vitték fel az árát az ilyen különleges terméknek.
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Tipp: Tájékozódj online divatmagazinokból az aktuális trendekről, hogy ha ta-
lálkozol velük, felismerd és meglásd benneük az üzleti lehetőséget. Online divat-
magazinok, amiket böngészésre ajánlok: http://www.glamouronline.hu/
http://www.cosmopolitan.hu/
Továbbá az aktuális divattrendekről összefoglalókat és tippeket olvashatsz a 
divatosangazdag blogon is: 
http://www.divatosangazdag.hu/otthoni_munka_blog/

Ezzel a kiemelés- kombinációval és a fenti tippekkel elérheted, hogy kellően so-
kan látogassák meg az éppen futó aukcióidat és a termékeid árát is megfelelően 
felvigyék.

Kérdezhetnéd, hogy miért nem ajánlom pl. a Terméklink a nyitólapon 
(600,-Ft) opciót? Három oka van. 

• Az első, hogy nem fog egész nap ott virítani a terméked a nyitólapon, hanem 
a többi szintén ezt a kiemelést választó termékekkel egyetemben random mó-
don váltakozva jelennek majd meg. 
• A második, hogy az árát túlságosan sokallom az előbb ecsetelt random meg-
jelenésért cserébe. 
• A harmadik és talán a legnyomósabb érvem „ellene” pedig az, hogy úgy ta-
pasztaltam meg az évek során, hogy nem hoz annyival több látogatót, mint 
amennyivel többe kerül az olcsóbb kiemeléseknél, tehát nekem nem vált be, 
egyszerűen szerintem nem éri meg.

4.4  Eladás utáni teendők
Két hét elteltével az aukcióid lejárnak, a termékeid elkelnek. Ha ügyes voltál 

és mindent betartottál, amit tanácsoltam, akkor jó áron, jó haszonnal adtad el a 
termékeket. 
Két nagyon fontos teendőd van eztán:

Indíts folyamatosan újra aukciókat!
Ha lejárt az előző „adag” terméked aukciója, tedd fel a következő adagot. Ne 
várj vele sokat, ne ülj a babérjaidon. A kéthetente folyamatos újabb és újabb 
aukcióindításokkal tudod elérni azt, hogy folyamatosan dolgozzál az online aukci-
ós vállalkozásodban és folyamatosan jöjjön a bevétel a kasszádba.

Bonyolítsd le az adásvételt!
A Vatera e-mailben kiküldi Neked az eladott termékek vevőinek adatait. Ezeket 
az adatokat (termék neve, mennyiért kelt el, ki vette meg) elsőként jegyezd 
fel a Vaterás füzetedbe, nehogy összekeverd vagy elfelejtsd őket. Majd udvari-
as hangvételű e-mailben tudasd a vevőddel, hogy övé lett az XY termék és hogy 
mennyi pénzt, hova utaljon Neked, továbbá milyen úton- módon fogja megkapni 
a terméket. Egy ilyen vevő tájékoztató e-mailnek nagyjából így kellene kinéznie:

Nagyon rossz stratégia, mégis nagyon sokaknál látom: a silány ter-
méket, silány termékfotókkal, silány leírással kiemelik a nyitólapra. 
Ezek az eladók talán azt gondolják, hogy mit sem kell foglalkozni a 
jó termékkel, a részletes leírással, a tetszetős termékfotókkal, hi-

szen ha megfizetik a legdrágább kiemelést, az majd önmagában „el-
adja” a terméküket.

 
Óriásit tévednek és ráfizetnek! 

Te ne ess ebbe a hibába!
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Fontos! 
Amint megérkezik az utalás, lehetőleg már másnap postázd a terméket a vevőd-
nek. Ne késlekedj! A gyorsaság kulcsfontosságú ahhoz, hogy a vevőid pozitív ké-
pet kapjanak Rólad és ezáltal pozitív visszajelzést adjanak a Vaterán is.

Te is mindig adj pozitív visszajelzést a fizető vevőidnek! A Vatera aukciós 
piactéren a visszajelzések a bizalom döntő tényezői és óriási szerepük van! 

Konfliktusaid alkalmával mindig törekedj arra, hogy lehetőség szerint nor-
mális, békés keretek között rendezni tudjátok a nézeteltéréseiteket a vevővel és 
végül kölcsönösen pozitív visszajelzést adjatok. Jól tudom, hogy néha nagyon 
nehéz, és hogy elkerülhetetlenül lesznek idegeket próbáló konfliktusok, de töre-
kedni kell a békés, normális megoldásra és a pozitív kép megőrzésére!

5. Aki lemarad, kimarad
Ne halogasd a döntésed! Indulj el az online aukciós vállalkozás felé ve-
zető úton még ma! Fogadd ezt a könyvet szeretettel, ahogyan írtam és 
forgasd odafigyeléssel és érdeklődéssel! 

Hol találnál még egy ilyen lehetőséget?
Szeretnél otthonról dolgozni, az interneten? Szeretnéd a szabadidődet 
hasznossá tenni és plusz jövedelemre szert tenni? Korrekt és becsületes 
internetes pénzkereseti lehetőséget szeretnél? Olyat, amit már többen 
kipróbáltak előtted, így nincs vesztenivalód?
Hajrá, kezdd el még ma! 

Kedves Vásárlóm!

Köszönöm, hogy licitáltál az auk-
ciómon és gratulálok, hogy Tiéd lett 
a nyerő licit a következő termék(ek) 
aukcióján:
Guess party top  2.850,-Ft
Zara vékony kötött felső 1.990,-Ft

Összesen 4.840,-Ft + 530,-Ft lesz a 
postaköltség ajánlott levélpostai külde-
ményként, így a teljes fizetendő összeg 
összesen: 5.370,-Ft.
Ezt légy kedves utalni , a számlaszá-
mom a következő:
Mese Bank 11856695- 25869532- 
22556633  Kiss Margaréta
Amint itt az összeg, küldöm Neked a 
termék(ek)et a Vatera által megadott 
címedre . Ha másik címre szeretnéd 
kérni a postázást, kérlek írd meg ne-
kem mielőbb.
Kívánom, hogy használd egészséggel a 
vásárolt termék(ek)et!

Üdvözlettel :
Én
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Holnap megkapod tőlem az 5+1 beszerzési forrás tippjeimet e-mailben. Csapj 
le rögtön egy általad szimpatikusnak vélt árukészletre és próbáld ki azonnal az 
ebben a könyvben leírtakat! 
Te leszel a legboldogabb, amikor látod majd, hogy működik! A kiegészítő jöve-
delem jól fog jönni és ahogy egyre tapasztaltabb leszel, fő bevételi forrásoddá 
alakíthatod a Vaterázást! Úgy, ahogyan az eBay- en már évtizedek óta csinálják 
külföldi társaink.
 
És ezzel még nincs vége! Néhány naponta e-mailben újabb tippeket és trük-
köket küldök Neked, amiket rögtön saját vállalkozásod hasznára fordíthatsz. Ha 
további cikkekre vagy kíváncsi a témában, látogasd meg a blogunkat, hiszen 
minden nem férhetett bele ebbe a kiadványba. A blogon azonban sok értékes és 
folyamatosan bővülő információt találsz még, amikhez várjuk hozzászólásod 
is! 
A blog bejegyzések végén található hozzászólás űrlappal elküldheted kérdései-
det is, igyekszünk kivétel nélkül, mindenkinek válaszolni!

Sikeres aukciózást kívánok Neked!


