KATEGORİ STİL REHBERİ
ÖZET Kıyafet ve Aksesuar
Mart 2018
Amazon.com.tr’deki başarınız, büyük ölçüde ürün sayfalarınızın kalitesine bağlıdır. Doğru ve detaylı ürün bilgilendirmesiyle tutarlı bir
formatta listelemek, sayfanıza gelecek trafiği artıracak ve müşterilerin satın alım kararını pozitif yönde etkileyecektir. Amazon’un
gereklilikleriyle uyum göstermeyen ürünlerin arama sayfa ve sonuçlarından saklanabileceğini ve o kategori için satış ayrıcalıklarınızın
geri çekilebileceğini not etmelisiniz. Daha fazla bilgi için, lütfen stil rehberindeki ilgili bölüme bakın.

Yukarıdaki elbise Amazon gereklilikleriyle uyumlu bir ürün listelemesinin nasıl olacağına dair örnek teşkil etmektedir. Aşağıdaki
bölümde, benzer bir şekilde gereklilikler ile uyumlu bir ürün listelemesi yapmak için temel gereklilikleri bulacaksınız:
1.

2.

3.

4.

5.

Yakınlaşma özelliğini kullanabilmek için görseller en veya boy olarak 1,000 piksel veya daha büyük olmalı, saf beyaz arka
zeminde yer almalı, sadece satışı yapılan ürünü ön açıdan göstermeli, 3:4’e (en:boy) yakın bir orana sahip olmalı, görsel
alanının en az %85’ini doldurmalı, ürünün gerçek halini herhangi bir çizim, yazı veya grafik olmadan göstermelidir.
Her renk varyasyonunda bir görsele ihtiyaç vardır ve çoğu ürün grubunda (aksesuarlar, transparan ürünler ve çocuk
kıyafetleri hariç) ürün bir model tarafından giyilmelidir. Görseller .jpg, .png, .tif veya .gif olarak kaydedilmelidir. Daha fazla
bilgi için, lütfen Kıyafet Stil Rehberi sayfa 3-4 ve 11 devamına bakın.
Bir ürün modelinin tüm varyasyonları ana ürünün altında tek bir listeleme olarak yer almalıdır. Yukarıdaki örnekte 3 renk ve
açılan bir beden listesi yer almaktadır. Müşteri sayfayı değiştirmeye gerek olmadan, kolayca mevcut tüm renk ve desenleri
görüp seçebilir.
Varyasyona yapılan her bir müşteri ziyareti, ana ürün altındaki detay sayfasına olacağı için, bu sizin ürünü satma şansınızı da
artıracaktır (arama sonuçlarında üstte gözükmeyi belirleyen kriterlerden biri de ana ürün sayfasına alınan görüntülenme
sayısıdır). Daha fazla bilgi için lütfen Stil Rehberinin 6. sayfasına bakın.
İyi ürün başlıkları sizin satıcı olarak güven bağı kurmanızı sağlar. Başlıklar için format şu şekilde olmalıdır:
Ana Ürün için: [marka_adı]+[departman_adı]+[stil_adı]+[ürün_adı]+[model_adı]+[opaklık]+“paket”+[parça sayısı]
Alt Ürün için: [Ana ASIN Adı] + [renk_adı] + [beden_adı]
150 karakterden uzun başlığa sahip ürünleri baskılamak (gizlemek) için bir uzunluk limiti vardır. Uyumlu bir ana ürün başlığı
olarak “oodji Kadın Boyfriend Jeans Taşlanmış” verilebilir, uyumlu bir alt ürün başlığı örneği olarak ise “oodji Kadın
Boyfriend Jeans Taşlanmış Mavi 25W / 32L” verilebilir. Daha fazla bilgi için, lütfen Stil Rehberinde sayfa 7’ye bakın.
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KATEGORİ STİL REHBERİ
Kıyafet ve Aksesuar
Mart 2018
Bu rehber kataloğunuzu kolaylıkla oluşturmanıza ve satışlarınızı yükseltmenize yardımcı olmayı hedefler.
Amazon.com.tr’deki başarınız, büyük ölçüde ürün sayfalarınızın kalitesine bağlıdır. Doğru ve detaylı ürün bilgilendirmesiyle tutarlı bir
formatta listelemek, sayfanıza gelecek trafiği artıracak ve müşterilerin satın alım kararını pozitif yönde etkileyecektir.
Ürün bilgilerinizi sitemizde nasıl sunduğunuz müşterilerimizin ve satıcılarımızın Amazon’daki faydası için çok ciddiye aldığımız bir
konudur. Satıcılardan listeleme esnasında ürün başlıklarını ve görsellerini nasıl oluşturmalarını beklediğimizi öğrenmek için, lütfen
aşağıdaki rehberi okuyun. Bu kurallara uyum sağlanmaması, kıyafet listelemelerinizın kaldırılması ve satış ayrıcalıklarınız geri
çekilmesi ile sonuçlanabilir.
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A) Görseller
İyi görseller ürününüzün satış noktasını ve özelliklerini anlatır; müşterileri bilgilendirir, ilgisini çeker ve markanızı güçlendirir.
Bir internet mağazasında ürün görseli en değerli pazarlama araçlarından biridir. Düşük kaliteli veya az sayıda görseller ile listeleme
yapmak, düşük geri dönüş oranıyla ve zamanla daha da azalan arama sonuçları sıralamasıyla karşılaşır. Mağazada en iyi müşteri
deneyiminin görsel olarak temiz ve tutarlı bir görüntü olduğu gibi, biz de tüm satıcılardan bu rehberde yer alan standartlara
uymalarını ve bunları sürdürmelerini istiyoruz.
Önemli: Eğer tüm gerekli görsel standartlarına uyulmazsa listelemeler kaldırılabilir (gizlenebilir). Bu listelemeler sizin Seller Central
satıcı hesabınızda görünür olmaya devam edecek olup; aynı zamanda doğru görseli ve bilgiyi yükleyebileceğiniz Envanter Yönetimi
sayfasındaki Gizli Liste Kaydı’ndan erişilebilir olacaktır. Amazon tarafından tespit edilen listelemelerinizin görsel kalitesini geliştirmek
için, düzenli olarak Liste Kaydı Kalitesi ve Gizli Liste Kaydı Raporunu kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
1. Farklı Tipteki Görseller
Amazon.com.tr katalogdaki her ürün için birkaç görsele yer verebilir. Ana ve alt ürünler (her rengin her bedeni) için sadece ana
görselin zorunlu olmasına rağmen birden fazla yüksek çözünürlüklü ürün görseli yüklerseniz, müşteriler daha bilgili bir satın alma
kararı verebilir. Görsel dosyaları JPG, GIF, PNG veya TIFF formatlarında olmalıdır (JPG tercih edilir). Ürünlerinizi sergilemek için 4 çeşit
görsel kullanabilirsiniz:
Ana ASIN’in ANA görseli: Ana listeleme için sadece bi ana görsel kullanılır. Ana ürünün ana görselini temin etmelisiniz.
Alt ASIN’in ANA görseli: (Bir SKU’ya karşılık gelen) her alt ASIN belirgin bir renk çeşidine sahip bir ANA görsele sahip olmalıdır. Alt
ürünün ana görselini sattığınız her renk ve beden opsiyonu için temin etmelisiniz. Ana görsel arama sonuçlarında gösterildiği için çok
önemlidir.
Alternatif görseller: Bunlar ürünün nasıl kullanıldığını, detayını, kumaşını, kesimini ya da oturuşunu açıklamak için ürünün farklı
açılardan gösterilişleridir. Her ana veya alt SKU için sekiz alternative görsele kadar görsel yükleyebilirsiniz. İkinci görsel, müşteri fareyi
bir ürünün üzerine getirdiğinde gördüğü sonuç olduğundan oldukça önemlidir.
Desen görselleri: Bunlar desenlerin ya da kumaşların yakından gösterildiği görseller olarak kullanılabilir. Her alt ürün için bir adet
desen görseli temin edebilirsiniz. Desen görselleri, ürün detay sayfasında renk adının yer aldığı seçimin yanında gösterilir. Desen
görseli olmadığı halde alt ürünün ana görseli gösterilecektir.
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2. Görsel Gereklilikleri


Gerekli

ANA
görseller

Her parça, ana ürün ve alt ürünler (renk / beden varyasyonu) için ANA görsele sahip olmalıdır.
ANA görsel saf beyaz arka plan üzerinde olmalıdır (Hex #FFFFFF veya RGB 255-255-255).
Kıyafetler için (çocuk kıyafetleri, aksesuar ve transparan ürünler hariç) olan ANA görsel bir model
üzerinde çekilmelidir. Diğer izin verilen ama daha az tercih edilen opsiyonlar ise hayalet /
Için:
görünmez bir manken veya zemin üzerinde çekilmesidir.
ANA görsel bir adet önden çekilmiş ürün görseli olmalıdır.
ANA görsel sadece satışta olan ürünü içermelidir (herhangi bir ekstra aksesuar olmadan).
ANA görsel tüm ürünü göstermelidir (herhangi bir ürün bölümü kesilemez).
ANA görsel 3:4 (En:Boy) ölçüsüne yakın olmalı ve ürünün uzun kenarı görsel alanının en az
%85ini doldurmalıdır.
Görseller yakınlaştırma özelliğini kullanabilmek için en veya boy olarak 1,000 piksel veya daha
TÜM
büyük yüksek çözünürlüklü profesyonel fotoğraflar olmalıdır.
Görseldeki renk satılan ürünün rengi ile eşleşmelidir.
görseller
Ürün transparan ve model üzerinde çekilmişse, genital bölgeler, göğüsler ve kalça bölgesi
için:
örtülmüş olmalıdır. Bu nedenle model parçanın altına kıyafet giymelidir.

Tercih Edilen
TÜM
Her ana ve alt ASIN ürünün farklı görünüşleri için alternatif görsellere sahip olmalıdır.
Kız ve Erkek Çocukların kıyafet çekimleri hayalet / görünmez bir manken veya zemin üzerinde
çekilmeli, çocuk model üzerinde çekilmemelidir.
görseller Görseller mankenin gözlerinin hizasında kesilmelidir (örnek için ek kısmına bakınız).
Eğer ürün transparan ise, çekim hayalet / görünmez bir manken veya zemin üzerinde yapılıp
insan vücudu gösteriminden kaçınılmalıdır.
için:
ANA görsel olmadan ya da görsel niyetine kullanılan yer tutucuların (örneğin “geçiçi görsel” ,

Izin Verilmeyen
ANA
“görsel mevcut değil” uyarıları) kullanımı yasaktır.
ANA görsel saf beyaz olmayan bir görsele ya da manzara görüntüsüne sahip olamaz (aşağı veya
görseller çerçevenin yukarısına uzayan gölgelendirmeler de yasaktır)
Için:
ANA görsel gerçek bir fotoğraf olmalı, çizim, karalama ya da grafik bir sunum olmamalıdır.
ANA görselde sınırlar, logolar, filigran, yazı, renk blokları, ilave görseller veya grafikler
olmamalıdır.
ANA görsel ürünler çoklu paket halinde birlikte satılmadığı sürece birden fazla ürünü ya da renk/
bedeni içermemelidir. (Çoklu paket halinde satıldığı durumda ise paket kendine özgü bir üretici
barkoduna sahip olmalıdır)
ANA görsel görünür bir manken, askı ya da tutucu üzerinde tutulmamalıdır.
ANA görsel herhangi bir paket, etiket, sertifika ya da broşür içermemelidir.
ANA görsel katlanmış ya da kırpılmış ürünler içermemelidir.
Aksesuarlarda ANA görsel çekimi canlı model üzerinde yapılmamalıdır.
ANA görsel ürünü yandan ya da arkadan göstermemelidir.
ANA görsel siyah & beyaz olmamalıdır.
ANA görsel özçekim (selfie) olarak çekilmemelidir.
ANA görsel ayakta durmayan (oturan, diz çöken, uzanan) bir model üzerinde gösterilmemelidir.
ANA görsel ürünün bir parçası olmayan parçalar ya da aksesuarlar içermemelidir; yalnızca tam
olarak müşteri ne satın alacaksa o olabilir.
TÜM
Görseller bulanık, piksellerden oluşan, pürüzlü kenarlı olmamalıdır.
görseller Görseller mayo veya iç çamaşırlarını çocuk model üzerinde göstermemelidir.
için:
Görseller düşük çözünürlüklü veya 1,000 pikselden az boyutlu olmamalıdır.
Görseler herhangi bir şekilde insan vücudunu göstermemelidir (özel bölgelerin modelin eli ile
kapatıldığı, transparan ürünler veya grafikler, açık bir şekilde provokatif genital konturler, çıplak
tene yapılmış rötüşlar da yasaktır).
Görseller modelin müstehcen poz ve surat ifadelerini içermemelidir (bacaklar açık olmamalı,
gözler açık, ağız kapalı olmalı, kollar vücudun yanında olmalıdır vs.)
Görsellerde saldırgan veya tartışmalı (nefreti destekleyen, hoşgörüsüz, şiddet, çocuk istismarı,
insanlık dramı içeren vs.) içerikler olmamalıdır.
Lütfen gereklilikler ile uyumlu ANA görsel örnekleri için EK bölümüne bakın.
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B) EAN (Barkod)
EAN (Avrupa Madde Numarası ya da Uluslararası Madde Numarası), her ürün için verilen ve ürünleri tanımlamak için kullanılan
benzersiz 13 haneli bir koddur.
Amazon her satıcının ürünlerinde üretici tarafından temin edilmesi gereken EAN barkodlarının bulunmasını bekler.
Önemli: Normalde bilinen EANleri olan markalar için eksik veya yanlış EAN ile yapılan listemeler baskılanacak / gizlenecektir. Bu
listelemeler sizin Seller Central satıcı hesabınızda görünür olmaya devam edecek ve doğru görseli ve bilgiyi yükleyebileceğiniz
Envanter Yönetimi sayfasındaki Gizli Liste Kaydı’ndan erişilebilir olacaktır.
Eğer siz ürünlerinde EAN olmayan bir marka sahibiyseniz (üreticiyseniz – özelleştirilmiş ve el yapımı ürünler de dahil, özel marka
(private label) sahibi veya markalı özel marka (white label) ürünlerin üreticisiyseniz), Amazon Marka Tescil’i için başvuruda
bulunabilirsiniz. Tescillenmiş markalar Global Katalog Kimliği (GCID) alır ve Amazon tarafından dünyadaki tüm Amazon
pazaryerlerinde tanınan benzersiz bir # haneli kod yaratılır.
Eğer ürünleriniz Amazon Marka Tescil’ine hak kazanamıyorsa, hala EAN muafiyeti için elverişli olabilirler. Daha fazla bilgi için Seller
Central satıcı panelinize girerek anahtar kelime olarak “Marka Tescil”i aratın.
Amazon.com.tr’de zaten satılan ürünler için lütfen katalogda var olan bir ASIN’e listeleme yaptığınıza emin olun. Amazon’da çift bir
giriş olacağından var olan bir ürünü yeni bir barkodla yaratmayın. Bu şekildeki çift girişler, en iyi müşteri deneyimini amaçlayarak
sitenin temiz tutulması için en nihayetinde silinecektir.

5

C) Varyasyonlar
Aynı ürünün farklı renk ve bedenleri “varyasyon” olarak adlandırılır. Varyasyonlar müşterilerin tek bir ürün sayfasında alternatif
renk ya da bedenleri bulmasına olanak sağlar.
Varyasyon yaratmak için, önce “ana” ürün olarak tanımlanacak bir ürün yaratmalısınız ve bu “ana” üründe hiçbir renk ya da beden
bilgisi bulunmamalıdır. Ürünün mevcut renk/beden kombinasyonlarının her biri “alt” ürün olarak listelenmeli ve bu bilgiler her bir
“alt” ürün için belirtilmelidir. Aynı ürüne ait tüm varyasyonlar aynı ürün sayfasına eklenmelidir.

Yukarıdaki örnekte “ana” ürün bluz olarak tanımlanmıştır ve varyasyonlar bu bluz için mevcut olan tüm renk ve bedenlerdir (6 renk
ve 4 beden). Tüm beden ve renkler aynı ürün sayfası üzerinde varyasyonlar kullanılarak yaratılmıştır. Şu iki sebepten dolayı tüm
varyasyonları aynı “ana” ürünle eşleştirmek önemlidir:
Müşteri sayfayı değiştirmeden kolaylıkla tüm renk ve bedenleri görebilir. Daha akıcı olan gezinme seçenekleri daha ürünün daha
sık satılmasına öncülük eder çünkü farklı seçenekleri görüntülemek daha kolaydır.
“Alt” ürün sayfasını ziyaret eden her müşteri “ana” ürün sayfasını ziyaret eden müşteri sayısını da arttırmış olur. Bu durum
ürünün satılma olasılığını büyük ölçüde arttırır çünkü ziyaretçi sayısı arama sonuçlarında hangi ürünlerin üst sıralarda
gösterileceğine karar vermek için kullanılan kriterlerden biridir.

Varyasyon yaratma kuralları


Satışı yapılamaz, sadece “yer tutucu” olarak kullanılır
Sadece (tüm varyasyonlar için geçerli olan) genel bilgileri içerir
Barkod numarası, fiyatı, bedeni ya da rengi OLMAMALIDIR
Envanter dosyasının ana ürün-alt ürün ile ilgili alanında “Ana” değeri ile tanımlanmalıdır
Envanter dosyasının “Ana ürün stok numarası” alanı boş bırakılmalıdır
Envanter dosyasının "Ürün ilişkisi tipi" alanı boş bırakılmalıdır
Envanter dosyasının "varyant tasarımı" alanında “Beden”, “Renk” veya "BedenRenk" değeri ile
tanımlanmış olmalıdır
Ana Ürün Başlığı Gereksinimleri doğrultusunda tanımlanmış bir başlığa sahip olmalıdır
“Alt” ürün Bu ürünler satılabilir olan, farklı renk ve/veya bedenleri bulunan ürünlerdir
için:
Farklı renk ve/veya bedenleri mevcut olan bir ürünün sadece bir rengini ya da bedenini satsanız
dahi ürün varyasyonu (“alt” ürün) yaratmanız gerekir
- Stok numarası, fiyatı, bedeni ve/veya rengi belirtilmelidir. “Beden” varyasyonu yaratırsanız
ürününüzün “beden” bilgisi belirtilmelidir. Aynı durum “Renk” ve “BedenRenk” varyasyonları için
de geçerlidir
- Envanter dosyasının ana ürün-alt ürün ile ilgili alanında “Alt” değeri ile tanımlanmalıdır
- Envanter dosyasının “Ana ürün stok numarası” alanında bu “alt” ürünün bağlı olduğu “ana” ürünün
stok numarası belirtilmelidir.
- Envanter dosyasının "Ürün ilişkisi tipi" alanında "Varyasyon" değeri ile tanımlanmalıdır
- Envanter dosyasının "varyant tasarımı" alanında “Beden”, “Renk” veya "BedenRenk" değeri ile
tanımlanmış olmalıdır
- Alt Ürün Başlığı Gereksinimleri doğrultusunda tanımlanmış olan bir başlığa sahip olmalıdır
Önemli: Varyasyon prensiplerine uymamanız ürünlerinizin silinmesine yol açabilir.
Gerekli

“Ana” ürün için:
-
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D) Başlıklar
İyi ürün başlıkları müşterinin satıcıya olan güvenini geliştirir.
Ürün başlıkları müşterilerin ürünleriniz hakkındaki ilk izlenimini oluşturur, ancak aynı zamanda müşterinin satıcı olarak kalitenizi ve
profesyonelliğinizi değerlerlendirme araçlarından biridir. Öz, bilgilendirici ve net başlıklar kullanın ve Amazon’un sözdizim
kurallarına uyduğunuzdan emin olun. Uygun bulunmayan başlıklara sahip olan ürünler websitesinden silinebilir.
Birden fazla satıcı o ürünü satsa dahi Amazon’da her bir ürünün tek bir ürün sayfası bulunur. Bu sebeple, ürün başlıklarında tek bir
satıcıya özgü herhangi bir bilgi bulunmamalıdır. Bu kural başlangıçta ürün sayfasını yaratmış olan satıcı için de geçerlidir. Aşağıda
belirtilen gereksinimlere uyulmaması bu ürün kategorisinde listelediğiniz ürünlerin silinmesine ve bu kategorideki satış haklarınızın
sonlandırılmasına yol açabilir.

Başlık yaratma kuralları


Gerekli

- Şu formatı kullanın:
Ana ürün için [marka] + [hedef grup] + [tarz/biçim] + [ürün ismi] + [model ismi] + [opaklık/şeffaflık] + “pakette
bulunan” + [öğe sayısı],
Alt ürünler için [Ana ürün ismi] + [renk] + [beden],

[marka] – ürünün markası ya da üreticisi. Alfanümerik dizi; En az
1 ve en fazla 50 karakter uzunluğunda, örneğin “Adidas”.





[hedef grup] – Ürünün yaşa ve/veya cinsiyete göre hedef kitlesi. Geçerli değerler için ilgili envanter dosyasında listelenen geçerli



değerleri kontrol edin (örneğin: “Erkek”).













İzin
Verilmeyen

“bilinmiyor” yazmayın, üretici isminin “Ltd.” kısmını eklemeyin

[tarz/biçim] – ürününüz için en uygun olan tarz
ismi. Geçerli değerler için ilgili envanter dosyasında listelenen geçerli
değerleri kontrol edin (örneğin: “Asimetrik”).



[ürün ismi] – bir veya iki kelimeden oluşan, 
marka, cinsiyet, tarz veya renk bilgisi içermeyen ifade. “Ürün nedir?” sorusunun
cevabı olmalıdır. (örneğin: “Kot Pantolon”).

[model ismi] – üretici tarafından tanımlanan model ismi. Bu alan ürünün daha detaylı açıklaması için
kullanılabilir (ürününüzün en önemli özelliğini vurgulayan bir veya iki kelime), örneğin V-Yaka, Samba, çiçek
baskılı veya kotlar için alfanümerik dizi. Serbest metin girişi ile en fazla 50 karakter ile doldurulabilir.
Numara

eklemeyin çünkü bu durum müşteriler için herhangi bir fayda sağlamaz, değer yaratmaz.
[opaklık/şeffaflık *] – çorabın şeffaflığı. Sadece taytlar için kullanın.
 Geçerli değerler için ilgili envanter dosyasında
listelenen geçerli değerleri kontrol edin (örneğin: “100 DEN”).


Sadece birden fazla ürün içeren bir paket satmanız durumunda [öğe sayısı] belirtin, aksi takdirde bu alanı atlayabilirsiniz.

Formattaki her bir parametre için sadece bir terim kullanın.
‘Ana ürün’ başlıklarını 60 karakter, ‘Alt ürün’ başlıklarını 150 karakter ile sınırlandırın
Her sözcüğün başında büyük harf kullanın (aşağıdaki istisnaları kontrol edin)
Rakam kullanın (‘iki’ yerine ‘2’)
Sadece satışta olan o ürün ile ilgili bilgiler ekleyin
Metin içinde (özel isimler hariç) sadece Türkçe sözcükler kullanın

- Gerekli formatın içerdiği parametrelerin dışında başka bir parametre eklemeyin

-

150’den daha fazla karakter kullanmayın
TAMAMI BÜYÜK harflerden oluşan bir ifade kullanmayın
Hakaret içeren sözcükler kullanmayın
Tekrar eden sözcükler kullanmayın
Format içinde bulunan aynı parametreyi tanımlamak için birden fazla/eş anlamlı sözcük kullanmayın
Anahtar sözcükler eklemeyin
Fiyatı eklemeyin
Birden çok ürün içeren bir paketi tanımlamadığı sürece adet bilgisi eklemeyin
Ana ürün başlığına renk ve beden bilgisi eklemeyin
Bağlaçların (ve, veya) ve edatların (için) başında büyük harf kullanmayın
Özel işaretler eklemeyin (örneğin. !, *, £, ?, %, ‘, tırnak işareti “…”, vb.)
Öznel ifadeler veya satıcıya özgü açıklamalar (”Mükemmel Ürün”, ”En Çok Satan”, “İndirim”, “Ücretsiz Kargo” veya
“Harika Hediye” gibi) eklemeyin
- Müşterinin ayrı olarak satın alabileceği ek aksesuarlar veya ürünler ile ilgili açıklama eklemeyin.

Uygun Ana Ürün Başlığı Örneği: oodji Kadın Bol Paça Kot Distressed
Uygun Alt Ürün Başlığı Örneği: oodji Kadın Bol Paça Kot Distressed Siyah 25W / 32L
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E) Keşfedilebilirliği arttırmak
Kesin ve eksiksiz bilgi içeren ürün sayfaları müşteriler tarafından daha kolay bulunur ve dolayısıyla bu ürünler daha çok satılır.
Amazon’daki başarınız ürün görsellerine, varyasyonlarına ve başlıklarına ek olarak, ürün sayfasında sunulan detayların kalitesine
bağlıdır. Bu durum özellikle giysiler için geçerlidir çünkü müşteriler arama sonuçlarını daraltmak için genellikle beden, renk ve
mevsime göre arama sonuçlarını filtrelerler. Gerekli alanlar ile ilgili detaylı bilgiye Giysiler için Envanter Dosyası ve Güneş Gözlükleri
için Envanter Dosyası içerisinden erişebilirsiniz.

1. Ürün kategorileştirme (arama yolu)
Arama yolları (kodları) ürünün Amazon kataloğunda sınıflandırılmasına olanak sağlar. Bu arama yolları bir marketteki reyonlara
benzetilebilir.
Her bir kategori Sınıflandırma Listesi (Browse Tree Guide) içinde belirtilen bir arama numarasına sahiptir. Ürününüze bir arama kodu
atamazsanız, websitesindeki aramalarda ürününüz bulunamayacaktır.

Gerekli- Her zaman Sınıflandırma Listesi (Browse Tree Guide)‘nin en güncel versiyonunu kullanın
- Her bir ürüne sadece bir arama kodu atayın: En uygun kategoriyi belirleyin.
Envanter dosyasının «arama kodu (recommended_browse_nodes)» ile ilgili
alanında belirtilen kodu kullanın.
- Her zaman Sınıflandırma Listesi (Browse Tree Guide) içinde mevcut olan en
detaylı arama kodunu atayın, aksi takdirde müşteriler ürün kategorileri üzerinden
filtreleme yaptığında sizin ürünleriniz görüntülenmeyebilir. Bunu yapabilmek için
Sınıflandırma Listesi (Browse Tree Guide) içinde açık gri ile belirtilen arama
kodları yerine siyah ile belirtilen kodları kullanın.

2. Arama filtreleri
Bir ürünü aramak için müşteriler arama kutusunu ya da sayfanın solunda bulunan filtreleri tercih ederler. Her bir filtre için envanter
dosyanızda ayrı bir alan bulunmaktadır. Eğer bu alanları doldurmazsanız, müşterilerinizin bu kriterleri kullanarak yaptıkları
aramaların sonuçlarında sizin ürünleriniz görüntülenmez ve bu sebeple satışlarınızı arttırma fırsatını kaçırmış olursunuz.

Temel arama filtreleri
Koleksiyon mevsim ve yılı
Giyim ve aksesuar ürünleri mevsimler ürünler olduğu ve müşteriler arama sonuçlarına
daraltırken bu filtreyi kullandığı için siz de koleksiyon mevsim ve yılını belirtmelisiniz.
Marka
Bir ürünün markası ya da üreticisi ürün sayfasında görüntüleneceği için bu alan
doldurulmalıdır. Marka en az 1, en fazla 50 karakterden oluşan bir alfanümerik dizi
şeklinde olmalıdır.
Önemli: Markası belirtilmeyen ürünler websitesinden kaldırılabilir.
“Renk Grubu”
Model ve markaya bağlı olarak renkler büyük ölçüde çeşitlilik gösterir. Bazı ürünler için mavi
renk deniz mavisi ya da açık mavi şeklinde isimlendirilebilir. Detaylı aramalarda renk ile ilgili
bu alanın kullanılabilmesi için “Renk Grubu” alanına sadece izin verilen değerleri girin.
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(“Renk” alanı serbest metin girişi yapabileceğiniz ve ürün sayfasında listelenecek spesifik
renk isimlerini belirtebileceğiniz alandır. Daha fazla bilgi için varyasyonlar ile ilgili
bölüme göz atın.)
Önemli: Renk ve renk grubu alanlarının her ikisi de doldurulmalıdır. Aksi takdirde
ürünler websitesinden kaldırılır.
“Beden Grubu”
Renk filtresine ek olarak en önemli filtrelerden biri de beden filtresidir. Müşteri ürünün
mevcut bedenlerine göre seçim yapabilir. Satış yapılacak ülkeye göre bedenlerin uygun
şekilde belirtildiğinden emin olunmalıdır. “Beden” alanına serbest metin girişi
yapabilirsiniz ancak “beden grubu” için listelenen değerlerden birini seçmeniz gerekir
çünkü müşteri beden filtresi ile arama yaptığında “beden grubu” alanı kullanılır.
Önemli: Beden ve beden grubu alanlarının her ikisi de doldurulmalıdır. Aksi takdirde
ürünler websitesinden kaldırılır.
Ana Malzeme
Müşteriye ürünün malzemesine göre filtreleme olanağı sunulur. Bu sebeple bu alanı
doğru şekilde doldurmak önemlidir.
Önemli: Lütfen satış yapacağınız ülkenin etikette belirtilen “ana malzeme” ile ilgili yasal
düzenlemelerini göz önünde bulundurun.

3. Giyim ile ilgili diğer önemli alanlar
Olabildiğince detaylı bilgi vermenizi ve düzenli olarak en güncel envanter dosyalarını kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz çünkü bahsi
geçen alanlar ve bu alanlar için geçerli olan değerler periyodik olarak güncellenmektedir. Diğer alanların bazıları ana görselin yanında
görüntülenen ve madde işaretleri şeklinde listelenen özellikler için kullanılabilir, bazıları ise ürünün konumlandırılmasına yardımcı
olur. Özellikle şu alanlarla ilgili yeni geçerli değerleri kullanarak kataloğunuzu güncel tutmak için envanter dosyasını indirebilirsiniz:
Bakım talimatları Kapatma/ilikleme
tipi
Yaka tipi
Hedef grup Şekil/tip
Ana malzeme, iç malzeme tipi, malzeme bileşimi
İç dikiş uzunluğu, bel ölçüsü
Ürün uzunluğu (elbiseler)
Yaşam tarzı/kullanım tarzı
Model ismi
Boyun stili
Desen tipi Kol
tipi Tarz/Biçim
Üst parça stili ve at parça stili (mayolar) Bel
tipi
4. Marka
Bu alan Amazon arama kutusunu ya da diğer arama motorlarını kullanarak arama yapan müşterilere yardımcı olur. Bu sebeple
markanın resmi ismini doğru şekilde belirtmeniz önemlidir. Ürününüzün markası yoksa tedarikçinizin ismini belirtebilir ya da
“jenerik” yazabilirsiniz.
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Üretimi durdurulan ürünler original marka ismiyle satılamayabilir. Bu tip ürünler için başlıkta, ürün özelliklerinde, anahtar
sözcüklerde ya da ürün açıklamalarında orijinal marka belirtilmemelidir. Ayrıca ürün açıklamalarında ürünün etiketinin eksik olduğu
veya kaldırıldığı belirtilmelidir.
5. Ürün açıklamaları
Ürün açıklamaları ürününüzü detaylı olarak anlatmanıza olanak sağlar ve satış konuşmanızın yerine geçer. Ürünün markası, tarzı veya
malzemesi ile ilgili bilgileri yayınlayabilirsiniz.





Gerekli

-

Bu alanı ürünü tanıtmak ve diğer benzer ürünlerden ayırt edilebilmesi için kullanın.
Ürüne özgü bilgileri marka, malzeme, kesim ve model numarası ile belirtin.
Üretici tarafından sağlanan resmi bilgiye bağlı kalarak sade bir dil kullanın.
Dilbilgisi kurallarına uygun ve tamamlanmış cümleler kullanın, liste kullanmayın.
Beden ve boy bilgileri ile bakım talimatlarını belirtin.
Kısa açıklamalar yapın, ancak önemli bilgileri belirttiğinizden emin olun.

İzin

verilmeyen

- Bu alanı boş bırakmayın, aksi takdirde bir satış fırsatını kaçırabilirsiniz.
- Bu açıklamalarda tek bir tedarikçiye veya teklife dair bilgiler vermeyin çünkü bu alanda verilen bilgiler aynı
ürünü satan tüm satıcılar için gösterilir ve tüm satıcılar için geçerli olmalıdır.
- Bu alanda fiyat ve teslimatla ilgili hiçbir detay belirtmeyin.

6. Anahtar sözcükler
Bazı durumlarda başlık ve arama filtreleri için, verdiğiniz bilgiler bile ürününüzün tüm özelliklerini anlatmak için yeterli olmayabilir.
Anahtar sözcükler kullanarak ürününüzle ilgili ek bilgi vermeniz mümkündür. Arama kutusu kullanılarak ve serbest metin girişi
yapılarak gerçekleştirilen aramalarda anahtar sözcükler ürününüzün görüntülenmesini sağlayabilir. Moda trendleri, kesim, malzeme
ile ilgili olan bilgiler veya diğer detaylar ürününüzün görünürlüğünü arttırabilir. Ürün başlığı aynı zamanda anahtar sözcük olarak
listelendiği için başlıkta verdiğiniz bilgiyi tekrar etmenize gerek yoktur. Başlıkta anahtar sözcük kullanılmasına izin verilmediğini
unutmayın.




Gerekli

-

Tüm mevcut alanları kullanın.
Başlıkta olmayan sözcükleri kullanın.
Malzeme, desen ve baskı ile ilgili sözcükler kullanın (örneğin çizgili, benekli)
Ürünün detayları ya da aksesuarları ile ilgili sözcükler kullanın (örneğin taşlı, püsküllü).
Trendleri kullanın (örneğin 50’ler, rock, safari, disko).
Özel günleri kullanın (örneğin düğün).
Eş anlamlı sözcükler kullanın.

İzin verilmeyen

-

Başlıkta verilen bilgiyi tekrar etmeyin.
Sözcüklerin çoğul hallerini, benzer yazım şekillerini kullanmayın. Algoritmamız bu tür sözcükleri içermektedir.

Öznel sıfatlar kullanmayın (örneğin hoş, en iyisi).
Jenerik terimle kullanmayın (örneğin kazak, gömlek).
Tedarikçi ismi belirtmeyin
Doğru olmayan bilgi girmeyin (örneğin yanlış malzeme, diğer markalar). Bu durum hesabınızın
askıya alınmasına sebep olabilir.
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F) Ek: Giysiler için Uygun Ana Ürün Görseli Örnekleri
Ana ürün görsellerinin uygunluğu konusunda lütfen bu görselleri referans alın:
Çocuk ve bebek giysileri

Aksesuarlar

Takım Elbise

Mayo/Bikini

11

Ceketler

Bluzler ve gömlekler

Gömlekler

Pantolonlar

Dışgiyim
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Elbiseler

Trikolar

Etekler

Tişörtler ve üst giyim

Uzun kollular (svetşörtler)
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Askılılar

İç giyim ve uyku giyim

Çoraplar

Yelekler

Hamile giyim
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