Select Top
פלטפורמה למכירת
מותגים ישראליים ב

מבית

 - Lazadaענקית ה  Ecommerceשל דרום מזרח אסיה
• לזדה (בבעלות אליבאבא) היא ענקית קניות מקוונת ופלטפורמת סחר
אלקטרוני מובילה בדרום מזרח אסיה ,המהווה מבחינה תפעולית ומיצובית
את ה  Amazonשל דרום מזרח אסיה.

• הפלטפורמה מוכרת מוצרים ל  650מ' לקוחות ב 6-מדינות  :אינדונזיה,
סינגפור ,וייטנאם ,הפיליפינים ,תאילנד ומלזיה.
• שוק ה  ecommerceבדרום מזרח אסיה מוערך כיום ב  100מיליארד דולר

עם פוטנציאל להגיע ל  300מיליארד דולר ב .2025
• לפלטפורמה יש מעל  100מ' יוזרים פעילים בחודש .
• לזדה הינה המותג מס'  1לחיפוש קניות אונליין בדרום מזרח אסיה ,והאפליקציה של לזדה הינה בעלת מספר
ההורדות הגבוה ביותר.

פוטנציאל השוק במדינות Asean

השוואת פלטפורמות Ecommerce

המוצרים הנמכרים ביותר בלזאדה
We primarily see a high demand for electronics, health and beauty products, appliances,
fashion products, and food products.
Mom & baby products, electronics, Apparel and fashion (bags, sunglasses, sports & outdoor products),
groceries, home products
Clothing products like shawls, make-up pouches, and socks sold in high numbers. skin care and
skin whitening, kitchen appliances and kitchenware, mum & baby products such as diapers, and
more. Electronic products like tablets and smartphones are popular as well.

Electronics and media (books, games, computers, tablets, smartphones, and more), Second out is toys,
DIY, and hobbies. Fashion and beauty are always popular when it comes to E-Commerce. It’s the most
competitive and fastest-growing segment in Thailand, so there are many opportunities for cross-border
sellers. Furniture and appliances are expected to grow a lot And not to forget, food and personal care.
Electronic products like tablets, game consoles, and Kindles are in high demand. Fashion products like
dresses, bags, and watches are also highly welcomed.
Indonesians like accessories like sunglasses and necklaces, at the same time as automotive parts
and gadgets are popular. Fashion and cosmetic products like clothes, bags, and make-up also
become increasingly popular.
The most popular electronic products and gadgets. Health & Beauty is also a big thing, at the same
time as we see more purchases of clothes. With a rapidly growing young population and urbanization,
the Vietnamese shoppers’ appetite for foreign food products and beverages also increases.

מכירת מוצרים בלזדה עם
הינה החברה הראשונה שתמכור מוצרים של ספקים ישראלים בלזדה
מה אנחנו מציעים לספקים ישראליים ממותגים?
• דילוג על תנאי הסף הקשוחים ורף הכניסה הגבוה ללזדה -ישות עסקית אמריקאית הפועלת
מול לזדה ,חשבון בנק בארה"ב ותנאים רבים נוספים
• הכרות מעמיקה של השוק במזרח אסיה כולל משרדים פיזיים
• ניסיון וכלים שיווקיים ברשת מהמובילים בעולם
• ניסיון עסקי רב שנים ,ניסיון במכירות ( )Online/Offlineואיתנות פיננסית

תהליך המכירה והלוגיסטיקה בלזדה
 .1פתיחת חנות לספק במסגרת חנות סלקט טופ ,הקמת פריטים ,תמחור ,הזנת נתונים לוגיסטיים וכו'
 .2אספקת סחורה למחסן ביניים בהונג קונג
.3

עם קבלת הזמנת לקוח מחסן הונג קונג אחראי להכנת ההזמנה עד לרמת הלקוח ושליחתה למחסן לזדה.

 .4לזדה ממשיכה את תהליך השילוח דרך  Hubsבארצות היעד ועד לבית הלקוח.

עקרונות העבודה עם
מודל עסקי
• השירות  -מכירת מוצרי הספק בחנות בבעלות סלקט בפלטפורמת לזדה בשש מדינות במזרח אסיה
לבחירת הספק :תאילנד,סינגפור,מלזיה ,ויאטנם ,פיליפינים ,אינדונזיה.
• שילוב בחנות סלקט טופ שבלזדה בבעלות סלקט

• הסכם ספק  -מחסן הביניים בהונג קונג לקבלת שירותי אחסון והכנת משלוחים (לסלקט טופ הסכם עם
מחסן קרוב למחסני לזדה המהווה בסיס להסכם שיחתם בין הספק למחסן)
• הסכם מכירה בחנות בין הספק לסלקט (מותנה ביצועים)
• עמלות "נטו" שישלם הספק ללזדה תמורת המכירות
• עמלה מהמכירות תמורת הייצוג בחנות ,קידום החנות ,שרות לקוחות והאופרציה שבתפעול החנות
לסלקט
• שירות קידום וחקר שוק שיינתן ע"י סלקט (בהתאם לדרישות הספק)
• הסחורה תהיה בבעלות הספק עד מכירתה ללקוח הסופי (יעוגן בהסכם)

עקרונות העבודה עם
אחריות סלקט טופ
• ניהול הקשר מול לזדה
• תפעול החנות
• ניהול התחשבנות
• אספקת נתוני זמן אמת לספק על
מוצריו ככל שניתנו ע"י לזדה
• שירות לקוחות
• קידום החנות

אחריות הספק
• לספק הסחורה לפתח המחסן המרכזי
של לזדה שיקבע  -ע"ח הספק
• אספקת נתוני הפריטים בהתאם
לדרישות לזדה
• קידום מוצריו בחנות  -באפשרות הספק
לבחור באחת מחבילות השיווק שסלקט
מדיה תציע ,לבצע זאת בעצמו או לא
לקדם בהתאם לשיקוליו

עקרונות העבודה עם
מודל תמחור לפריט

Warehouse Handling Fee, Packing
Material Fee, Storage Fee, Inbound
Receiving/Devanning Fee

ספק

Lazada Net Product Price
עמלת סלקט טופ
( 10%מהמחיר ללקוח)

מחיר המוצר

לזדה

סלקט טופ

מחסן ביניים

Domestic Shipping Fee

לקוח

Lazada Net Product Price

מחיר המוצר
מיסים מקומיים
שילוח בינלאומי מהונג קונג למדינת היעד
עמלת לזדה (פר קטגורייה)

הערות/תוספות
התחשבנות תהיה חודשית בהתאם למכירות בפועל
תשלום מינימום חודשי = $ 1,000
עלויות הקמה חד פעמיות לפריט  $ 50 -לפריט

About US

The Team
SAGI GORDON
Co-Founder & CEO Gordon has more than 12 years of technology and Internet sales experience. Before founding SelectMedia, he was cofounder at Arti-Vision, Media Division (SGX:5nk), a public company based in Singapore .
Prior to his relationship with those companies, he was head of sales for XTEND Media (aka Matomy Media) and Metacafe International,
responsible for all global sales activities and business strategies. He was co-founder and GM of Triple-E Software, an E-Commerce/B2B and
B2C/SaaS company based in Manhattan, New York .Gordon earned a B.S. in computer science from Mercy College, New York, and an MBA
from the Touro University, New York
UDI BROYER Co-Founder & CFO
Broyer has more than 15 years of financial and Internet operations experience .
He served as the CFO and COO of Kenshoo (a leading search-engine marketing platform), responsible for the worldwide finance and
operational activities .He held various executive financial positions, such as financial consultants for JVP, a venture- capital firm and VP of
finance at Fundtech US. As a CPA ,he served as a senior audit manager in the high-tech group at Ernst S. Young Israel
Broyer holds a B.A in accounting and economics from the Hebrew University in Jerusalem. Israel

EFI DOVRAT GM, E-Commerce
Over 3D years of Business and operational experience. Previously served as the CTO & CPO of Nato Group, a leading food company in
Israel. Prior, Efi served in executive management positions in leading companies as a Sales Executive .
Specialties: Strategic Management, Work methods, Establishment, and management of sales systems. Deep understanding of Business
processes and Negotiation.

RON SEGAL GM , E-Commerce
Over 20 years in the food and the food tech industry, launching product innovation to new markets and driving strategy,
marketing and p/l growth for large and leading organizations in the food industry. Previously served as the VP
Marketing of Nato Group, a leading food company in Israel. Segal earned a B.S. in Economics from The Hebrew
University, Jerusalm, and an MBA from the Tel Aviv University .
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