සියලුෙ මද්ද ලැමෙනවො. ඉතින් ඔයොලට එමහෙ ුලුවන් කෙක් තියනවො මෙමහෙ හදොගන්න Full Branding එකක්
www.squadhelp.com කියන මවබ් අඩවිමේ විකුණන්න ුලුවන්. එමහෙත් නැතිනම් Google කරන්න Selling
Platforms for Brandings කියලො ඔයොලට ඕන තරම් මවබ් අඩවි ම න්නයි ඒවොමය ඔයොට ඔයො කරු Branding එක
විකුණන්න ුලුවන්.

ලංකොමව් ඉදන් හදන මදයක් යුමරෝ යට මහෝ ඇෙරිකොවට
විකුණමු
ලංකොමව මගොඩක් අයට තියන ප්රශ්තනයකට විස්ුෙක් තෙයි ෙෙ දැන් මම් මදන්න යන්මන. ඉතින් ඔයොලො ස්තවයං
වයො රයක් කරමගන යන මකමනක් නම් අනිවොමෙන්ෙ මම්ක කියවන්න. ඔයො මම් රට ඇුමල් හම්ෙකරන මුදල
වමේ මතගුණයකටත් වඩො ලෙොමගන ස්ොථණක වයො රයක් කරන වයවස්ොයකමයක් මවන්න ඔයොට ූලුවන්. ඉතින්
මගොඩක් අය කැෙති මන්ද මෙමහ හදන මද්දවල් මවන රටවල් වලට විකුණන්න. ඒත් ක්රෙයක් මගොඩක් අය දන්මන්
නෑ. ඇත්තටෙ මලෝකමේෙ ප්රසිද්දධ මම් වමේ ස්තවයං නිෙණොණ විකුණන්න ුලුවන් මවබ් අඩවි තියනවො. ෙෙ මුලින්ෙ
එවැනි මවබ් අඩවියක් හරහො මකොමහොෙද නිෙණොණයක් විකුණන්මන් කියලො කියන්නම්.
මලෝකමේ අත්කම් වමේෙ ස්තවයං නිෙණොණ විකුණන්න ුලුවන් මහොඳෙ මව්දිකොව තෙයි www.etsy.com කියලො
කියන්මන්. Etsy එතරම් ආසියොමව ප්රසිද්දධ මනොවුවත් ඇෙරිකො ෙහද්දවී ය ස්හො යුමරෝපීය ෙහද්දවී මම් මවද්දදිත්
ආවරණය කරලො තිමයන්මන්. මම්මක්දි මවන්මන අපිට ුලුවන් මෙයොලොමේ මවබ් අඩවිය ුල අමේ කඩයක්
දොගන්න. අපිට කැෙති නෙක් එක්ක ම ොඩි කඩයක් දොගන්න ුලුවන් එමහෙත් නැුව කියනවනම් අපිට ුලුවන් seller
මකමනක් මවන්න නෙක් එමහෙ දොමගන. මගොඩක් අයට එන ලමවනි ප්රශ්තමන් ස්ල්ලී කැම නවද කියන එක නම්
ෙොමස්ටෙ 3$ වමේ ගොණක්. ඒ කියන්මන් රු.600ක් වමේ සුලුෙ මුදලක් තෙයි යන්මන්. එතමකොට මම්මක් මෙොනවද
විකිමණන්මන් කියනවො නම් ඕනෙ මදයක් මම්මක් තියනවො eBay , Ali Express වමේෙ. ඒත් මම්මක් තියන
විමශ්තෂත්වය තෙයි මම්ක කුඩො රිෙොණමේ වයො ොරිකයන්ටෙ විමශ්තෂ එකක් මවන නිස්ොත් ෙහුතරයක් ඒ කියන්මන්
90% ක් වමේ මම්මක් තිමයන්මන් නිෂත ොදන වලට වඩො නිෙණොණ වීෙයි. මම් දින වල Etsy එමක් ජනප්රියෙ විකිමණන
මදයක් තෙයි අමත් ෙහලො ෙතික් කරු මුහුණු ආවරණ. අන්න ඒ වමේ ලස්තස්න නිෙණොණොත්ෙක මද්දවල් වලට මම්මක්
මලොකු ඉඩක් තියනවො වමේෙ මම්කට එන අයත් ඒවටෙ ආස් අය. ඉතින් මලෝකමේ නිෙණොණ විකුණන්න තියන
මහොඳෙ තැන තෙයි මම්ක. අතින්ෙ කරන නිෙණොණ වලට මම්මක් විකිමණන්න ඉතො මලොකු අවස්තතොවක්ද තිමයනවො.
එමහනම් අපි පියවමරන් පියවර ෙලමු Etsy එමක ස්ොතණක මවන ආකොරය. ඔයො මම් ම ොත හරියටෙ කියවන මකමනක්
නම් මුලදී ෙෙ කියල දීලො තියනවො හරියටෙ භොණ්ඩයක් List කරන විදිය ඒක නිස්ො මෙතනදී මකටිමයන් කියලො
මදන්න උත්ස්ොහ කරන්නම්.

ලමවනි පියවර මලස් Etsy.com එකට ගිහින් අමේ ගිණුෙක් එමහෙත් නැතිනම් කඩයක් දොගන්න එක. ඒකට ඔයොලට
මම් මවබ් අඩවියට ගිහින් Sign in හරහො මගොස්ත නව ගිණුෙක් ආරම්භ කරන්න ුලුවන්. ඒමකදී ඔයොට ඔයොමග නෙ
Email එක වමේ මද්දවල් කිහි යක් ඇුලත් කරන්න එයි. යම් යම් අවස්තථොවල්දී මම්මකදි එන මද්දවල් මවනස්ත. ඔයොලට
ෙැංකු ගිණුෙක් ඇුල් කරන්න ආමවොත් ඊට අදොල මගවීම් කල හැකි ගිණුෙක් ඇුල් කරන්න. මීට අෙතරව මම් වැමේ
කරන්න ඔයොලට PayPal එකක් තිබීෙත් අනිවොෙයි (ඒක ගැන ෙල පවනම තිමයනවො )මෙොකද ඔයොට මුදල් එන්මන්
ඒක හරහො මවන් නිස්ො. ඉතින් මම් විදියට ගිණුෙක් හදොමගන ඔයොලට ුලුවන් Start Your Shop කියන එකට ගිහින්
Seller මකමනක් මවන්න එමහෙත් නැතිනම් කඩයක් දොගන්න. මම්මකදි ඔයොට නෙක් මයොදලො අදොල විදියට ඒ එන
ටික ුරවන්න තෙයි තිමයන්මන. මම් ම ොතෙ හරියට කිමයව්ව මකමනක්ට නම් ගිණුෙක් හදොගන්න විදිය එමහෙ
මලොකු ගැටලුවක් මවතැයි ෙෙ හිතන්මන් නැත. මෙතනට යනකම් ෙ අපිට තිබ්මබ් ඉතො සුලු පියවර කිහි යක්. දැන්
අපි Etsy.com ඒමක් අමේ කඩයක් දොලොයි තිමයන්මන. මම්කට Phone එකක් නැුව Computer එකක් භොවිතො කරන
එක වඩොත් මයෝගයයි. ඔයොලට හල ෙෙ ඒ ඒ පියවර රූ වල රවුම් කරලත් තියනවො ඔයොලමේ හසුව උමදස්ො. මල්සි
වැඩ ඉවරයි! දැන් තිමයන්මන් විකුණන්න.

මම්මකදි දැන් අපි විකුණන මද්ද මෙොන වමේද ස්හො අමේ තරගකරුවන් කව්ද කියන එක අනිවොමෙන්ෙ මහොයොගන්න
මවනවො. මවමළඳම ොළ අුරගන්මන් නැුව මිල ගණන් දන්මන් නැුව අපිට මම් වැමේ කරන්න ෙෑ. දැන් අපි යමු
අෙොරු මකොටස්ත මදකට. මුලින්ෙ ඔයො කරන නිෂත ොදනය අමලවි කරද්දදි ඔයොට සිද්දද මවනවො මම්ක මවනත් රටවල්
වලට යවන්න. එතනදි ඔයො මම්ක ඇසුරුම් කරන විදිය ස්හො ඔයොට මවනත් රටකට යවන්න යන මුදල ගැන දැනුවත්
මවන්න ඕමන. මවනත් රටකට භොණ්ඩයක් යවන්න ශ්රී ලංකො තැ ැල් වමේ මස්තවොවන් මයොදොගන්න එ ො. මෙොකද
එතමකොට ඔයොට ෙෑ දැන් භොණ්ඩය මකොතනද තිමයන්මන කියන එක ෙලොගන්න යැව්වට ස්තමස්ත. ඉතින් ඔයො ජීවත්

වන ප්රමද්දශ්යට ආස්න්නව මවනත් රටකට භොණ්ඩ යවන්න ුලුවන් විශ්තවොස්වන්ත මස්තවොවක් මතෝරගන්න ඕමන.
අනිවොමෙන්ෙ ඔයො මයොදොගන්න මස්තවොව ඔයොට Tracking Data මදන්න ඕමන. ඒක නිස්ො අනිවමෙන්ෙ අහන්න
Tracking Number එකක් මදනවො මන්ද කියලො. ඒමකන් ඔයොට වමේෙ ඔයොමගන් මම්ක ගන්න මකනොටත් මම්ක
දැන් තිමයන්මන් මකොමහද කියලො ෙලොගන්න ුලුවන්. මම්කට මගොඩක්ෙ High standard එකකට ගිමයොත් ඔයොමග
ලොභය අවෙ මවන්න ුලුවන් නිස්ො ගැලම න මස්තවොව ඔෙට හිමතන රිදි මතෝරගන්න. මීළඟට ඔයොමග භොණ්ඩමේ
ෙර අනුව ඇෙරිකොවට , යුමරෝ යට , චීනයට ස්හො ඕස්තමේලියොවට යැවිමම්දි වියදම් වන ස්ම්ූණණ ගොස්තුව අස්ො එය
නිවැරදිව ස්ටහන් කරගන්න. මීලගට ඔෙට මෙය යැවීමම්දි මවනදොට වඩො ආරක්ිත ඇසුරුෙක් භොවිතො කරන්න මවන
නිස්ො ගැලම න ආරක්ිත ඇසුරුෙකට යන මුදලත් හරියටෙ ෙලන්න. මම් මදකටෙ යන වියදෙට ඔෙ දැන් ඔමබ්
නිෂත ොදන පිරිවැයත් එකු කරලො වියදම් වල ස්ම්ූණණ මුදල මුලින් දල වශ්මයන් ස්ටහන් කරගන්න ඕමන. දැන්
ඔයොට තිමයන්මන ඔයො වමේෙ නිෙණොණ කරන අයමේ ගණන් මකොමහොෙද කියන එක Etsy.com ුලින්ෙ ෙලොගන්න
එක. දැන් ඔයොට තීරණය කරන්න ුලුවන් ඔයො භොණ්ඩය විකුණන්න ඕන මුදල කීයද කියන එක. ෙතක තියොගන්න
ඔයො දොන මුදලින් 5%ක් Etsy මවබ් අඩවිමයන් වමේෙ තවත් 5-10% අතර මුදලක් Paypal මවබ් අඩවිමයන්ද අය
කරගන්නවො. ඉතින් ඒ සියලුෙ එකු කිරීම් කරලො ඔෙට මහොඳ ලොෙයක්ද ඉුරු මවන විදියට ඔෙමේ තරගකරුවන්
ස්ෙඟ ස්ෙොන මවන රිදි මහොඳ මිලක් ඔමබ් භොණ්ඩයට තීරණය කරන්න. නිකන්ෙ ගොණක් දොන එමකන් ස්ෙහරවිට
ඔෙට ොඩුවක් මවන්නත් ුලුවන් මම් කරුණු මහොයන්මන් නැුව. මෙොකද මකමනක් ගත්තට ස්තමස්ත ඔයොට එයො
මගවු ගොනට වඩො ගොණක් ඒක මවනත් රටකට යවන්න වියදම් මවන්න ුලුවන්. ඒක නිස්ො වියදම් සියල්ලෙ මුලින්
ගොනට එකු කරගන්න.

මීලග පියවර තෙයි භොණ්ඩමේ නෙ තීරණය කිරීෙ. උදොහරණයක් මලස් ඔෙ ෙොලයක් හදනවො නම් නිකන්ෙ Necklace
කියලො ඒක විකුණනව වඩො ඒක ඉතො මහොඳින් විස්තතොරත්ෙකව නම් කරන එක තෙයි මගොඩක්ෙ වොසි දොයක මවන්මන්.
ෙෙ උඩ Dropshipping මකොටමස්ත Keywords මයොදොමගන නෙ හදන විදිය කියලො තියනවො. ඒ ක්රෙයෙ ැහැදිලිවෙ
මෙතනදිත් මයොදොගන්න ුලුවන්. මකටිමයන් කියනවො නම් ඔයොට ස්ෙොනවන Etsy හී ෙොල විකුණන උඩෙ ඉන්න
කිහි මදමනක්මේ නම් දිහො ෙලලො ඒ නම් වල තියන ම ොු මකොටස්ත මවන් කරමගන ඔයොමග නෙටත් ඒ මකොටස්ත
එකු කරමගන නෙ හදොගන්න උත්ස්ොහ කරන්න. හල උදොහරණමයක් ලී ෙොල හදන මකමනක් නම් ඔයො ඔයොට
මහොඳ නෙක් හදොගන්න විදිය පියවර ස්හිතව ම න්වො ඇත. ඒ ආකරයට ඕනෙ මද්දකට නෙක් ඔෙට මස්ොයොගත හැක
1. Wooden Necklace මලස් Etsy හී Search කිරීෙ
2. Common Keywords ඇතනම් Highlight කිරීෙ
3. එෙ වචන ෙගින් අමේ නෙත් ස්කස්ත කරගැනීෙ
මම් හැෙමද්දෙ ඔයො කරන්මන් තොෙ මකොමල්ක. අපිට මම් මවද්දදි Etsy ගිණුෙ තිමයනවො විතරයි. මම් විස්තතරය ඔයොට
හසු විදියට මකොල කිහි යක හරි Word Document එකක හරි තෙයි හදොගන්න ඕමන. දැන් අපිට අමේ
නිෂත ොදනයයට නෙක් තිමයනවො වමේෙ මුදලකුත් තියනවො. මම් නෙ මහොඳට හදොගන්න එමකන් මවන වොසිය තෙයි
මකමනක් මම්ක ගැන මහව්වෙ අමේ නිෂත ොදනය ටිකක් උඩට එන එක. අපි මම්කට කියනවො SEO කියලො. ම ර
මකොටස්ත වල මහොඳින් මම්ක ෙෙ ැහැදිලි කළො. අපිට මහොඳ නෙක් ස්හ නිවැරදි මුදලක් තිබ්ෙ ලියට භොණ්ඩයක්
විකුණන්න ෙෑ වැදගත්ෙ මද්ද තෙයි නිෂත ොදනමේ ඡොයරු . ඔෙ යම්කිසි භොණ්ඩයක් අමලවි කරද්දදී Etsy මවබ්
අඩවිමයන් ඒ භොණ්ඩමේ ැති ම නුෙ , ඉස්තස්රහ ම නුෙ , පිටු ස් ම නුෙ වමේ මගොඩක් මකෝණ වලින් රූ
ඉල්ලනවො. මම් රු ටික හරියටෙ ඔයොට මදන්න ුලුවන් නම් Etsy එමකන් නිකන්ෙ ඔයොමග භොණ්ඩය උඩට කරලො
ම න්නනවො. මම්කට මහතුව තෙයි මම් මවබ් අඩවි හදලො තිමයන්මනෙ නිවැරදි දත්ත එක්ක තියන නිෂත ොදන
ොරිමභෝගිකයන්ට උඩින්ෙ ම න්නන්න. ඒ මෙොනවො කරත් මම් රූ ඔක්මකොෙ හරියට ුන්නත් වැඩක් නෑ ඔයොට
ොරිමභෝගිකයොව ස්ුටු මවන ේටමෙන් ඒක ස් යන්න ෙැරි වුමණොත්. ඒක නිස්ො දැන් අපි ෙලමු මකොමහොෙද අපි
අමේ නිෂත ොදමන් ඡොයොරූ ටික නිවැරදිව ගන්මන් කියලො. ඒකත් පියවර කිහි යක් ෙඟින් ෙෙ කියන්නම්.

1. DSLR වගණමේ මහොඳ කැෙරොවක් භොවිතො කරන්න. ඔයො දන්න මකමනක්ට මහෝ ශිල්පිමයක්ට මුදලක් මගවලො
හරි මහොඳට Color Balance කරු Photos ගන්න අනිවොමෙන්ෙ. Phone වලින් ගන්නවො නම් ඉතො මහොද

2.

3.

4.
5.

ුරකතනයක් ඇමරන්න මවන එකක් භොවිතො කරන්න එ ො. නමුත් සුුසුෙ මද්ද තෙයි කැෙරොවකින් මම්ක
කරන එක.
Label Design එක තෙයි මීළඟට වැදගත් මද්ද. ඔයො භොණ්ඩමේ අනිවොමෙන්ෙ Label එක අලවු මහෝ එල්ලු
Photo එකක් ගන්න. මම් Label එක මහොඳෙ Modern Design එකකට කරගන්න Graphics කරන
මකමනක්මගන්. වණණ නැති ඉතො ස්රල කලු මහෝ සුු සුබිෙක ඔෙමේ නිෂත ොදනමේ Logo එක ම න්වන
වගණමේ මල්ෙල වලට විමද්දශිකයන් මගොඩක් කැෙත්තක් දක්වනවො. ඔෙමේ Logo එමක් තියන ම නුෙත්
මම්කට මගොඩක්ෙ වැදගත්. ඔෙ විමද්දශ්යන් ඉලක්ක කරනවො නම් අනිවොමෙන්ෙ ස්රල සුු මහෝ කලු වණණ
ස්හිත Logo එකක් තිබීෙ ඔෙට වොසිදොයක මව්.
ඔෙමේ නිෙණොණය ෙනුස්තස්මයක් භොවිතො කරන ආකොරමේ රූ එකක් මහෝ මදකක් එකු කරන්න.
උදොහරණයක් මලස් ෙොලයක් නම් මකමනක් ඒ ෙොලය දොමගන ඉන්න විදිය වමේ රූ කිහි යක්
අනිවොමෙන්ෙ මයොදන්න මම්ක ෙලන මකමනක්ට මත්රුම් ගන්න හසු මවන්න.
භොණ්ඩමේ මකලින් ගත්ත ඡොයොරූ යක උස් ළල වමේ මද්දවල් ස්ටහන් කරලො ඒ රූ යත් අනිවොමෙන්ෙ
එකු කරන්න. එතමකොට ොරිමභෝගිකයන්ට මම්මක් ප්රෙොණය ගැන මහොඳ අවමෙෝධයක් එනවො.
මගොඩක්ෙ අය මනොකර මද්ද තෙයි මම්ක. ඔෙමේ නිෂත ොදනයන් මකොයි තරම් භොවිතයට හසුද හො
මස්ෞඛ්යොරක්ිද යන වග ම න්වීෙ ඉතො වැදගත්. මම්කට කියන්මන් Ergonomics ම න්නනවො කියලො. ඉතින්
ඔයොමේ නිෙණොණය භොවිතො කරන නිවැරදිෙ මකෝණ, උස්තස්න විදිය, ආමයෙත් මකොමහන් හරි තියන විදිය
වමේෙ එක ඇමේ ලදින මදයක් නම් ඒමකන් ශ්රීරයට හොනියක් නෑ කියන එකත් ම න්වන්න ඕමන.
මම්ක ම න්වන විදිය තෙයි ඊට අදොලව රූ යක් අරන් ඒමක් ම ොඩියට Details ටික අයිනකින් මයොදන එක.
හල රූ යකින් ෙෙ ම න්වලො තියනවො මෙන්න මම් පියවර කරන ආකරය.

ඔන්න දැන් නම් අපි ස්ෑමහන්න ුරට වැමේ මගොඩ දොමගන තෙයි තිමයන්මන. දැන් ඊළඟ පියවර තෙයි මම්කට මහොඳ
විස්තතරයක් හදොගන්න එක. මම්කට නම් අනිවොමෙන්ෙ මහොඳ English දැනුෙක් ඕමන. ඒක නිස්ො ඔයොට ෙෑ කියලො
හිමතනවො නම් ඔයො මම්කට ඔයොමග යොලුමවක්ව හරි එකු කරගන්න. එමහෙත් නැතිනම් මම් ම ොත අවස්ොනමේ
තියන ුරකථන අංකයක් ස්ම්ෙන්ධ කරමගන අවෙ මුදලකට English Contents හදොගන්න වුණත් ුලුවන්. එතමකොට
මම් විස්තතරයක තියන වැදගත්කෙ ෙෙ මුලින්ෙ ැහැදිලි කරලො මදන්නම්. මකමනක් ඇවිල්ලො මම් Etsy එමක්
Wooden Jewelry කියලො මහව්මවොත් මම් මවබ් අඩවිය හදලො තියන ක්රෙයට අනුව මවබ් එකට මත්මරන මහොඳෙ ටික
පිළිමවලට ම න්නන්න ගන්නවො. මම්ක මවන්මන් මවබ් අඩවිය Key Tags කියලො මදයක් හැසිරවීෙ ෙඟින්. එනම් ලී
ෙොල කියලො ගත්තෙ මවබ් එක කරන්න ඒකට අදොල මහොඳෙ වචන තියන රූ ටික හරියටෙ තියන නිෂත ොදන උඩට
දොලො ොරිමභෝගිකයන්ට ම න්වන එකයි. ඉතින් අපි දැන් නෙ හදන විදිය දන්වමන් Keywords වලින්. ඒ වමේෙ
විස්තතරයත් අපි හදන්න ඕමන ුලුවොන් තරම් ඒ Key Words මහොයලො මම්කට ඇුල් මවන විදියට. මම්කට අපි
මයොදොගන්මනත් Fiverr හී විස්තතරයක් හදු විදියෙයි. ඒක මහොඳට ආමයෙ කියවලො මෙතනට එන්න! අපිට අදොල
මහොඳෙ තරගකරුවන් 10 මදනොමේ නිෂත ොදන වල තිමයන විස්තතර ටික අපි Word Document එකකට Copy කරමගන
ඒ සියල්මලෙ තිමයන ම ොු මද්දවල් මහොයොගන්න ඕමන්. ඊළඟට අපි කරන්මන් ඒ විස්තතර වල තියන ම ොු ද ස්හො
වොකය මහොඳින්අුරමගන ඒවො මයොදොමගන අපිට ගැලම න්න මම්ක හදොගන්න එක. කිසිෙ මවලොවක මවන
මකමනක්මග නෙක් මහෝ විස්තතරයක් මකලින්ෙ මහොරකම් කරලො දන්න එ ො එතමකොට ඔයොව Auto ෙ බ්මලොක් මවලො
යන්න ඉඩ තියනවො. ඉතින් දැන් මස්තරෙ හරි. දැන් තිමයන්මන් මම් හල රූ මය තිමයන තැනින් ගිහින් අදොල විස්තතර
ටික අපි හදොගත්ත විදියට දොලො ඔයොමග නිෂත ොදනය අමලවිය ස්දහො ලකරන්න.

පමතන ෙලට ෙලට අපි ෙදොගේතු විස්තරය පගන යන්න තමයි තිපයන්පන්. අන්තිමට තියන publish බ්න් එක
ක්ලික් කරන්න කලින් එක ොරක් preview කියන option එකට ගිහින් ඔයොපේ ad එක ප න විදිය මහොඳට බලලො
අඩු ොඩු තියනවද කියල මහොඳට බලන්න. එපෙම නැේතම් දැන් publish ක්ලික් කරන්න

දැන් අපි ෙලමු මම්ක මකොමහොෙද Market කරගන්මන කියලො.
මම්ක අපි මකොමහොෙද මිනිස්තසු ෙලන ගොනට ගන්මන් කියන එක තෙයි මම්ක Market කරනවො කියන්මන්. ඉතින් අපි
මම් වැමඩන් දැනට 75% කළො. ගොනට හැෙමද්දෙ හැුවොෙ මවබ් එකක හදලො තියන විදිමයන් Auto ෙ අපිට මහොඳ
තැනක් හම්ෙමවනවො. අපි මම්කට කියනවො Organic Reach කියලො. ඒ කියන්මන් අපි මුකුත් මම්මක Link Share
කරලවත් Ad දොලවත් නැුව අමේ භොණ්ඩය ගොනටෙ මම්මක් උඩට ගත්ත එකට. එතමකොට ඉුරු 25% ත් අපි මගොඩ
දොගත්මතොත් අනිවොමෙන්ෙ මම්ක අපිට හසුමවන් විකුණන්න ුලුවන් මවනවො. හල තියනවො ඒ ක්රෙ මදක.

1. Etsy Marketing
මම්මක්දි මවන්මන් ඔයොමග Product එක ගැන මම් මවබ් අඩවියෙ ෙලොගන්නවො. ඒ කියන්මන් එයොලෙ මම්ක ගැන
Social Media වල Advertisements දොලො මම්කට අදොල පිරිස් මහොයලො එයොලට මම්ක විකුණනවො. ඒ කියන්මන් අමේ
Product එමක් ස්ම්ූණණ ප්රචොරණය කරන වැඩ ටික එයොලො අපිට කරලො මදනවො. නමුත් මෙයොලො මම් දොන
Advertisement එකක් හරහො එන ස්ෑෙ විකුණුෙකින්ෙ 20%ක් වමේ මලොකු ගොණක් එයොලො ක ොගන්නවො.
2. Social Media Marketing
අපිට ුලුවන් කලින් විදියට මනොකර Etsy එකට අවස්තථොව මනොදී අමේ Product එක ගැන අපිෙ Social Media වල
Advertisement එකක් දොගන්න. ඇත්තටෙ Social Media කිව්වට මම්කට ෙහුලවෙ මයොදොගන්න මවන්මන්
Facebook තෙයි. ඉතින් අපි Facebook Business Account එකක් හදලො ඒමකන් අමේ Product එමක් Link එක දොලො

අපිට මම්ක විකුණන්න අවශ්ය ඇෙරිකොවට නම් Target Audience එක විදියට ඇෙරිකොව Select කරලො අපිට ුලුවන්
අපිට අවශ්ය මුදලකට දැන්වීෙක් ල කරගන්න.

මම් ක්රෙ මදක හරහොෙ අපිට ුලුවන් අමේ භොණ්ඩ වලට මහොඳ විකුණුෙක් ලෙොගන්න. නමුත් මෙමස්ත දැන්වීම් ල
කරන එක අතයොවශ්ය නෑ ඔයොලට ඕමන් නම් එමහෙ නැුව වුණත් ඔයොමග නිෂත ොදනය මහොඳයි නම් අනිවොමෙන්ෙ
Etsy ුල මම්ක විකිමණනවො. නමුත් අර කියු ක්රෙ මදමකන්ෙ වොසි ස්හ අවොසි මදකෙ තියනවො. ලමවනි ක්රෙමයන්
ඔයොට ප්රචොරණයට වියදෙක් යන්මන් නැති එක වොසියක් වුණත් එයොලමග දැන්වීම් හරහො ඔයොට මගොඩක් Sales
ආමවොත් ඔයොට නිකන්ෙ මලොකු මුදලක් මවබ් අඩවියට මගවන්න මවනවො එකකින් 20% ගොමන. මදවනි ක්රමම්ට ගියොෙ
ඔයොට දොන්න ඕමන් එක දැන්වීෙක් විතරයි ඒකට යන මුදලක් ගියො එතනින් අවස්න්. නමුත් විකිණුම් ආමව නැත්තම්
ඔයොට දැන්වීෙට ගිය මුදල අ මත් යැවීෙක් මවනවො, එමෙන්ෙ ඔයොට මහොඳට Sales ආමවොත් ඉතොෙත් වොසිදොයකත්
මවනව.
හරි දැන් ඒ භොණ්ඩය මහෝ නිෂත ොදනය මම් මවබ් අඩවිමේ ල කරලො අවස්න්. ඔයොලට ෙෙ මම් කිව්ව ක්රෙයෙ භොවිතො
කරලො eBay වමේ මවබ් අඩවියක උනත් මම් මද්ද ඉතොෙ හසුමවන් කරන්න ුලුවන්. එකෙ ක්රියොවලිය තෙයි මම්
හැෙතැනටෙ අවශ්ය වන්මන්. නමුත් සුලු රිෙොණමයන් කරන නිෂත ොදන වලට මවන්වුන තැනක් වමේෙ ඒ නිෂත ොදන
ගන්නෙ ෙලන් එන පිරිස්ක් ඉන්න Etsy.com හී ඔයොමග භොණ්ඩ අමලවි වන්නට ඉතො වැඩි ඉඩක් තියනවො. එෙ නිස්ො
තෙයි eBay , Ali Express වැනි මවබ් අඩවි වලට වඩො මෙහි මෙවැනි නිෂත ොදන අමලවි මවන්මන්.

ඉතින් ඔයොමහ භොණ්ඩය අමලවි උනොෙ එතනින් එහො පියවර ගැන ෙෙ මීළඟට කතො කරන්නම්. ඔයො මම් මවබ්
අඩවියට භොණ්ඩ දොනවො නම් හැෙතිස්තමස්ෙ ඔයොමග ජංගෙ ුරකතනමේ මෙහි App එක Install කර නිතරෙ
අවදොනමයන් සිටින්න. අනිවොමෙන්ෙ ඔෙමේ Email Check කරන්න. ඔමබ් නිෂත ොදනයක් විකුණුන ස්ැනින් ඔෙට Etsy
ෙගින් Notification එකක් මෙන්ෙ Email එකක්ද එවනවො. ඉතින් ඔයොමග භොණ්ඩයක් විකිණිලො නම් අනිවොමෙන්ෙ
මම්මක් ඊළඟ මකොටස්ට රිගණකයක් මහෝ Laptop එකක් භොවිතො කරන්න මෙොකද Mobile App එකට වඩො මගොඩක්
මද්දවල් ඒමකන් ෙලන්න ුලුවන්. දැන් ඔයොට ඔයොමගන් මිලදී ගත්ත මකනොමග නෙ ස්හො ලිපිනය ලැබිලො ඇති. ෙල
රු පේ තියන Orders & Shipping කියන එපකන් ගිහින් ඔයොපේ විකුණුන භොණ්ඩය මිලදී ගත් පකනොපේ විස්තර
සියල්ලම ලබොගන්න පුළුවන්

ඒ වමේෙ තෙයි ඔයොමග Etsy Account එමක් Balance එකට එමහෙත් නැතිනම් මශ්තෂයට අර මුදලත් එකු මවලො
ඇති. ඉතින් මෙතනදි දැන් ඔයොට කරන්න තිමයන්මන් ඒ විස්තතර ටිකත් එක්ක Print එකක් ගන්න. අපි වැමේ හරියටෙ
කරනවො නම් Sticker Print එකක් ගන්න එක වඩොත් මයෝගයයි. ඔයොලො දැකලො ඇති මන් අපි මවන රටකින් මදයක්
Order කරොෙ ඒක එනවො ම ොඩි Parcel එකක නෙ ලිපිනය විස්තතර එක්ක. අන්න ඒ විදියට ඔයොටත් එකක් හදොගන්න
මවනවො. මම් ම ොතගන්න ඔයොලට ෙමේ ගොමන් Design කරු Sticker එකක් මම් Link එමකන්ෙ ගන්න ුලුවන්.
ඉතින් එමක් අවශ්ය මකොටස්ත ඔයොට අවශ්ය රිදි Edit කරගන්න තෙයි තිමයන්මන. මම් හල රූ ය ෙලන්න Label
එක නිෙණොණය කරගන්න විදිය. පම්ක නම් ඇේතටම ඔය පම්ක යවන shipping company එපකන් ෙදල අලවනවො.
එේ වැඩි මහොඳට මීට සමොනව එකක් අපිේ අලවන එක වඩොේ පයෝගයයි අපේ විස්තර එපෙම ඇතුල් කරලො .

දැන් ඔයොට තිමයන්මන් ඔයොමග නිෂත ොදනය ඉතො මහොඳින් ආරක්ෂොකොරි මලස් ස්කස්ො එමක් මම් Sticker එක
ැහැදිලිව මේන විදියට අලවන එක. ඊළඟට ඔයො මතෝරගත්ත Shipping Company එකට මම්ක ෙොර මදන්න. ඔයො ඒ
Company එකට අදොල මුදල ස්හො ලිපිනය ලෙොුන්නෙ එයොලො ඔයොට මදනවො Receipt එකක්. මම්මක් තියනවො
Tracking Number එකක්. ඒක අනිවොමෙන්ෙ තියනවොද කියලො Check කරන්න. ඒක අපිට අනිවොමෙන්ෙ
අවශ්යයි.දැන් ඔයො ආමයෙ ඔයොමග රිගණකමයන් මවබ් අඩවියට ගිහින් එතන ඔයොමගන් ගත්ත මකනොමග විස්තතර
තියන තැන තියන Mark as complete කියන එක ක්ලික් කරන්න ඕපන්. ඊට ස්පස් ඔයොට එනවො Add Tracking
Number කියන එක Click කරන්න. එතන එන මකොටුමව් ඔයොට Shipping Company එමකන් ුන්න අංකය හරියටෙ
දීලො Ok කරන්න. දැන් ඔමබ් භොණ්ඩය Shipment එකට පිටත් කරො කියලො ඔයොමගන් ගත්ත මකනොට ණිවිඩයක්
එනවො වමේෙ එයොට ඒ අංකය හරහො ඕනෙ මවලොවක ඒක තිමයන තැන ෙලොගන්නත් ුලුවන්. ඉතින් මෙමහෙ යැව්වො
කියලො ඔයොට එමවමල්ෙ නම් ස්ල්ලි ගන්න ෙෑ. ඔයොමගන් මිලදී ගත්ත මකනොට මම්ක හම්ුනොෙ එයො මම්ක හම්ුනො
කියලො Confirm කරොෙ තෙයි ඔයොට මම් මුදල ගන්න ුලුවන් මවන්මන්.

ඉතින් තව කියන්න ඕන මදයක් තෙයි ඔයොලට අවශ්යෙ නම් Registerd Post හරහො උනත් මම්වො යවන්න
ුලුවන්. නමුත් ඔමබ් භොණ්ඩමේ වටිනොකෙ අනුව තීරනය කරන්න මෙොකක්ද ඔයො භොවිතො කරන Service එක
කියලො. ඔයො බිමදන සුලු භොණ්ඩයක් යවනවො නම් ඒ ගැන මහොදටෙ හිතන්න අවශ්යයි. ඉතින් කුඩො භොණ්ඩයක් නම්
ඔෙට Shipping Service එකක් හරහො යවන එක මිල අිකයි කියලො හිමතනවො නම් ෙෙ ම ොඩී Guide එකක්
මදන්නම් මකොමහොෙද මම්කක් Postal Service හරහො යවන්මන් කියලො
ලමවනි මද්ද තෙයි ඔයොට මම්ක Pack කරන්න මවන්මන් තැ ල් කොෙොලයකදී ඒ නිලදොරින් ඉදිරිපිට. ඒක නිස්ො
ඔයො මගදරින් මම්ක ැක් කරන් ගිමයොත් ඔයොට මම්ක කඩලො ෙලන්න මවනවො. ඉතින් ඔයො යවන භොණ්ඩයට
ගැලම න විදිමේ Package එකක් ඔයොට අරන් යන්න මවනවො. එකක් මනමවයි මදකක් අරන් යන එක තෙයි
මහොදෙ මෙොකද එතනදි ඉරුමනොත් එමහෙ අවදොනෙක් තිමයනවො ඔයොලට Post Office එකක් ඇුමල් Pack
කරන්න තරම් ඉඩ හසුකම් නැති නිස්ො. ඔයොලො යවන්මන් කුඩො භොණ්ඩයක් නම් ( ෙොල , මුු ) ඔයොලට ුලුවන්
Bubble Wrap Package එකක් භොවිතො කරන්න හසුමවන්ෙ. අනිත් මද්ද තෙයි ඔයොලො අනිවොමෙන්ෙ භොවිතො
කරන්න ඕමනත් මම් Bubble Wrap Package විතරයි මවන රටකට යවද්දදී. ඔයොමේ භොණ්ඩය ඒ අයට ම න්නලො
කිරලො තෙයි ැක් කරන්න ඕමන. ඉතින් මම් ලියුම් කවර අලවද්දදී Post Office එමක් තියන ගම් වගණය නම් ගන්න
එ ො..ඔයො මම්වොට ලැස්තති මවලො යන්න ඕමන අනිවොමෙන්ෙ මහොද Glue Stick එකක් , කුරක් ෑනක් එමහෙ
අරමගන. ඔයොට ලිපිනය ලියන්න මවන්මනත් අතින්ෙයි මෙොකද SriLankan Post ෙගින් තවෙ Sticker එකකින්
Address එක අලවලො Accept කරන්මන් නෑ.
මම්මක් අ හසු මකොටස් තෙයි ද්රවයක් හරි බිමදන සුලු මදයක් හරි යවන එක. ඉතින් ඔයොලො පිලිෙයක් වමේ මදයක්
හරි වීුරු හරි යවනවො නම් අනිවොමෙන්ෙ CardBoard Box එකක දොලො තෙයි යවන්න ඕමන. ඒ මවලොවට මම්
Box එක ඇුලට ුලුවන් වමේ මදයක් හරි මකොල ම ොඩි කරලො හරි පිමරන්නෙ දොන්න අෙතක කරන්න එ ො.
අනිත් මද්ද තෙයි ඔයොලො යවන බිමදන සුලු මද්ද මහොදට Brown Paper එකකින් ඔතන්න ටිකක් ඝනකෙට
එනකම්ෙ. ඔතලො මහොද Twin නූලකින් එක ගැටගහන්න. ඊට ස්තමස්ත ම ්ටියකට දොලො Shock එකක් දොරගන්න
ුලුවන් ගොනට මකොල හරි ුලුන් හරි දොලො මම්ක Wrap කරගන්න.
එතමකොට ඔයොලො ද්රවයක් වමේ යවනවො නම් අනිවොමෙන්ෙ මම්කට දොන්න ඕන මද්ද තෙයි ුලුන්. ුලුන් සුලු
ප්රෙොණයක් නම් මනමවයි ඔයො යවන මද්ද ඇුමල් 500ml ද්රව ප්රෙොණයක් තියනවො නම් මෙොකක් හරි මවලො Leak
උමනොත් 600ml ද්රව ප්රෙොණයක් උරො ගන්න ුලුවන් ගොනට ුලුන් මම්කට අනිවොමෙන්ෙ මයොදන්න ඕමන. එමහෙ
නැත්තම් ඔයොට ද්රවයක් ස්ොෙනය තැ ල් මස්තවය හරහො යවන්න ෙෑ.
ඉතින් මම් කිව්ව විදියට වැඩ ටික කරලො Post Office එකට ුන්නෙ එයොලො ඔයොට Recipt එකක් මදනවො
Tracking Number එකත් එක්කෙ. ඉතින් Global Tracking Websites හරහො ඔයොට මම් Tracking Number
එක ගහලො ඔයොමග ොස්ණල් එක තිමයන්මන් මකොමහද කියන එක ආස්න්නෙ ස්තතොනයට ෙලොගන්න ුලුවන්
මවනවො හසුමවන්ෙ. ඔයො මම් විදියට යවනවො නම් Shipping Service එක යටමත් ඔයො Select කරන්න අවශ්ය

මවන්මන් Standard Global Shipping කියන Option එක. ඒ වමේෙ තෙයි ඔයොට මම්කට යන මුදල ලගෙ
Post Office එකට ගිහින්ෙ ඇහුවො නම් ඔයොමග ඔයොමග Product එකට අනුව හරියටෙ ෙලොගන්න ුලුවන්. ශ්රී
ලංකො තැ ල් මවබ් අඩවිමයන් ඔයොලට ආස්න්නෙ ග්රෑම් ගොනටත් මම්කට යන මුදල ෙලොගන්න ුලුවන්.
මකොමහොෙද මෙ මුදල් අපි මගන්න ගන්මන්. ඒකට අපිට අවශ්ය මවනවො හැෙමද්දටෙ වමේ Paypal ගිණුෙක්. එමහනම්
අපි දැන් ෙලමු හරියටෙ මකොමහොෙද Paypal ගිණුෙක් අපි ස්කස්ත කරගන්මන් කියලො. ඇේතටම පම්ක පෙොදට බලලො
අවදොපනන් කරන්න අවශ්ය පදයක්. ඒ නිසො පම් ෙලින් තියනවො දැනට තියන පෙොදම සිංෙපලන් පම් ගැන කියලො
පදන වීඩිපයෝ ලින්ක්. පම් කැමති එකකින් ඔයොල පුළුවන් ෙරියටම වැපේ කරන විදිය බලොගන්න
https://www.youtube.com/watch?v=QDvKZYKPrvE

