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 ؟ تجارت آنالین می گویند؟ به چه کسب و کاری تجارت الکترونیک چیست 

روش های تجارت الکترونیکی باعث رونق و ایجاد شدن کسب کارهای بسییاری در طی ج انیان شیدت اطی ش بی  شیکری کی  بیرای          

 ۲۰۰کی  درآمید طیا ن  آن بیال  بیر        Amazonطردمداران این صنع  در آمدهای هنگفتی را ب  ارمغان آوردت اط ، مانند شیرک  

 .میریارد د ر اط ش ب  همین ان  انگیزت نوشتن این مقال  برای شرک  ایران هاط  رقم خوردت اط 

 ؟ چیس  الکترونیکی فروش و خرید از منظور

هیای اراهی  شیدت بیرای خریید و فیروش        اگر بخواهیم تعریفی از خرید و فروش الکترونیکی داشت  باشیم، بنتر اط  بگوییم، بی  روش 

محصول یا طرویس، از طریق راهکارهای الکترونیک و غیر حضوری گفت  می شودش این مفنوم در بسیاری از موارد می الکترونیکی یک 

 تواند معنایی فراتر از خرید و فروش الکترونیکی و طادت اینترنتی داشت  باشد

 ؟ چیس  الکترونیک تجارت تعریف

 :ک  اگر در یک امر  تعریف تجارت الکترونیک خالص  شود، آن اط 

 محصول ارائه خدمات محصول، تبادل انبارداری، فروش، و خرید های فرایند کلیه به الکترونیک تجارت“

 ”.شود می گفته اینترنت و اجتماعی های شبکه کمک به رسانی اطالع فرایند و

کندش با این دید، تمام  از آنچ  ک  هس  اراه  می تحقیق در مورد تجارت الکترونیک نشان میدهد ک  تعریف فرایندگرا از تجارت الکترونیکی دید وطیعتری

، مدیری  (B2B)فرایندهای تاار ب  تاار الکترونیک تجارت انواع ،(ها، عمریات فرآیندهای درون طازمانی تجاری )تولید، انبارداری، مدیری  مالی، شرک 

و شبک  قرار گرفت  اندش  نیز تح  تاثیر تکنولوژیِ تجارت الکترونیکی (B2C) ، مزایدت ها و فرایندهای تاار با مشتری(SCM)حرق  های تامین و پشتیبانی

 .حال ک  با مفنوم تجارت الکترونیک چیس  آشنا شدید در ادام  ی مقال  ب  بررطی دقیق تر آن می پردازیم
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 چیست؟ کسب و کار الکترونیکی

معرفیی میشیوند ممکین اطی  بی  عنیوان اطیتفادت از        "E-business" ییا  "ebusiness" کسب و کارهای الکترونیکی ک  اغرب بیا 

در پشتیبانی از تمام فعالیتنای درون کسب و کار تعریف شیود تجیارت ازتبیادل محصیو ت و     (ICT) تکنولوژی اطالعات و ارتباطات

خدمات بین مشاغل وگروت ها و افراد تشکیل شدت اط  ومیتواند یکی از فعالیتنای اطاطی باشد ک  در هر کسیب و کیار دییدت شیدت     

 .اط 

برای فراهم ساختن فعالیتهای بیرونی و ارتباط های کسب و کار با افراد  (ICT)ستفاده ازتمرکز تجارت الکترونیک روی ا

، گروه ها و دیگر مشاغل است. روشهای مشاغل الکترونیکی شرکتها را قادر میسازد که سیستمهای پردازش اطالعاات  

 .داخلاااااااای و خااااااااارجی خااااااااود را مفیااااااااد تاااااااار و انع ااااااااا  پاااااااا یرتر 

 .ین کنندگان و شرکای تجاری و ارضای بهتر نیازها و انتظاارات مشاتریان لیناک کنناد    برای نزدیکی بیشتر کار به تام

باه تمرکاز    کسیب و کیار الکترونیکیی    در عمل ، کسب و کارالکترونیکی بزرگتر از تجارت الکترونیک است. در حاالی کاه  

میدهد اشاره دارد،تجارت الکترونیک استراتژیک بیشتر با تاکید بر عملکردی که با استفاده از قابلیتهای الکترونیک رخ 

است. تجارت الکترونیک به دنبال اضافه کردن جریان درآمد باا   کسب و کار الکترونیکی یک زیر مجموعه کلی از استرتژی

استفاده از شبکه جهانی وب یا اینترنت برای ایجاد و افزایش روابط با مشتریان و شرکای تجاری و برای بهبود بهره وری 

ده از استراتژی مخازن خالی است.) مخازن خالی، یک اص الح شغلی است که اثرات منفی چگونگی یک پایان با با استفا

نتیجه بی ارزش وقتی برای خشنودی دیگران تالش میکند، را تعریف میکند. این اص الح معموالً بیشتر در روانشناسی و 

گرفت، اما در میان توافق عام شرکت کنندگان وجود خواهاد  تحلیل رفتار استفاده میشود .بی ارزشی را نمیتوان اندازه 

داشت که محصول نهایی حتی نزدیک به نتیجه دلخواه قبلی نمیرسد(اغلب تجارت الکترونیک مستلزم کاربرد سیساتم  

 .مدیریت دانش است.کسب و کارهای الکترونیکی شامل فرآیندهای کسب و کارهای فراگیار زنجیاره ارزش کال اسات    

و مدیریت تامین کنندگان،پردازش الکترونیکی سفارشات،انتقال خادمات باه مشاتریان، همکااری باا       ونیکیخرید الکتر

شرکای کسب و کار. استانداردهای فنی ویژه برای کسب و کار الکترونیک تبادل اطالعات بین شرکتها را آساان نماوده   

 .است

رچه سازی داخلی و بین شرکتهای کسب و کار را میدهاد.  اجازه فرآیند یکپا کسب و کار الکترونیکی نرم افزارهای راه حل

کسب و کار الکترونیک میتواندبا استفاده از وب ، اینترنت،اینترانت،اکسترانت ،و یا ترکیبی از اینها کار هدایت را انجاام  

ز طریق شبکه فرآیند خرید ، انتقال، یا مبادله محصوالت ، خدمات و یا اطالعات ا (EC)دهد.در واقع تجارت الکترونیک

میتواند از بسیاری دیدها ازجمله فرآیند کساب و کاار ،خادمات ،      ECهای کامپیوتری از جمله اینترنت است.همچنین

یادگیری، همکاری ، جامعه سودمند باشد. اغلب اوقات تجارت الکترونیک با کساب و کاار الکترونیاک اشاتباه گرفتاه      

  .میشود

 



 

 کسب و کار اینترنتی : نقش فناوری اطالعات و ارتباطات در

زمانی ک  اولین رایان  ها وارد بازار شدند، صرفا ب  عنوان ابزارهایی برای کار ریاضیدانان و دانشمندان بکار گرفت  شدند و گمیان  

نمی رف  روزی تبدیل ب  ابزاری حیاتی برای بسیاری از صنایع گردندش واقعی  آشکار اینس  کی  نییاز بی  بنبیود انجیام کیار و       

 .زایش کارآیی، این ط ج از توطع  در صنع  فناوری اطالعات و ارتباطات را رقم زدت اط اف

با توا  ب  فراگیر شدن فناوری اطالعات در تمامی زمین  ها ، و موارد اطتفادت بسیار آن ، اطتفادت از فناوری اطالعات درطازمان 

ز منابع طازمانی و بنرت گیری از مزایای این فنیاوری اطیتفادت از   ها برای همپایی با فناوری های نوین واطتفادت موثر و مناطب ا

آن الزامی خواهد شد و کارآفرینان ناچار خواهند شد برای کسب و یا حداقل حفظ مزایای رقابتی خود از فنیاوری اطالعیات بی     

 .عنوان یکی از ارکان اطاطی طازمان خود اطتفادت کنند

 زمیرت  در کی   اط شش …متشکل از عروم ریاضی ،اطالعات ،اطالع رطانی، مخابرات وفناوری اطالعات یک تخصص بین رشت  ای 

 بی   منحصیر  ویژگیی  و اطی   فراگییر  تکنولوژی نوعی واقع در اطالعات فناوری اط  کنونی عصر در انان نوین های تکنولوژی

نوین بشیری نی  تننیا دطیتخوش      ب  عنوان یکی از تکنولوژی های IT امروزتش اط  آن ب  ضروری ونیاز آن شمول همانا فردش

تغییرات ژرفی شدت اط  برک  ب  طرع  در حال تاثیر گذاری بر الگوهای زندگی ،روش تحقیق ،آموزش ، حمل ونقیل ، مسیایل   

امنیتی و دیگر زمین  های زندگی انسان اط شعدم توا  ب  فناوری اطالعات در این عصر ک  عصر اطالعیات نیام گرفتی  ودر آن    

 .صری و غالب را بازی می کنند، می توانند عواقب بسیار وطیع و ابران ناپذیری را برای طازماننا داشت  باشداطالعات نقش ا

نمون  ای از آثار فناوری اطالعات بر کسب و کارها و فعالی  های کار آفرینان  را می توان در زنجیرت تامین کسب و کارها یاف ش 

ن کنندگان منابع و از طوی دیگر با مجموع  ای از مشتریان مواا  هستند ک  بایید در  فعالی  های کارآفرینان  از طویی با تامی

مقابل خواطت  های آنان پاطخگو باشندش این مفنوم ک  ب  طور کری با عنوان زنجیرت تامین کسب و کار شیناخت  میی شیود، در    

 .عصر ادید تح  تاثیر فناوری اطالعات قرار گرفت  اط 

تکنولوژیکی پدید آمدت توا  ب  تأثیرات آن ب  ویژت فناوری اطالعات را بر مدیری  زنجیرت تأمین بییش از  اکنون با انش های 

پیش خودنمایی می کندش زنجیرت تأمین الکترونیک مجموع  ای از فرآیندهای کسب و کار برونی اط  ک  فرآینید هیای درونیی    

رآیند ها و تعامالت ب  صورت الکترونیک کنترل و اارا می شیوند و بیا   بنگات های واحد را ب  هم پیوند می زندش در این زنجیرت ف

کمک اینترن  در طول زنجیرت تأمین، ب  طرع  در هم  انات اریان میی یابید و بیا امکیان بیازخور بیی وقفی ، اشیتباهات و         

زنجیرت تیأمین ییک رات   محاطبات غرط کمتر و پاطخ دهی طریعتر گرددش طرمای  گذاری بر روی فناوری اطالعات برای مدیری  

 .مؤثر برای کسب مزی  رقابتی اط 

فناوری اطالعات و ارتباطات عالوت بر تسنیل فرآیندهای کسب و کار کارآفرین، خود بی  عنیوان زمینی  ای بیرای خریق ارزش و      

اطالعات طیبب خریق   ثروت در نظر گرفت  می شودش نمون  ای از زمین  هایی ک  کارآفرینی در آننا از طریق فناوری ارتباطات و 

 :ارزش می گردد عبارتند از



مراکز تجاری: در بخش های گوناگون تجارت، بسیاری از طیستم های مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات ب  کار گرفت  میی  

بی  عنیوان   شوندش در این مراکز، از ماشین های فتوکپی، دطتگات های تایپ، ترفن و طایر ابزارهای فناوری اطالعات و ارتباطیات  

وطایل ارتباطی و پردازش اطالعات و خرق ارزش برای مشتریان و کسب و کار اطتفادت می شودش با گسیترش و توطیعف فنیاوری    

 .ها، مراکز تجاری از طیستم های دطتی ب  طم  طیستم های الکترونیکی پردازش اطالعات و ارتباطات تغییر ان  می دهند

ک  در حوزۀ بصری فعالی  می کنند، از فناوری اطالعات و ارتباطات ب  عنوان ابزار کار و  مراکز بصری: بسیاری از کسب و کارها

وطیرف خرق ارزش اطتفادت می کنندش این کسب و کارها منبع غنی نوآوری ها در زمینف کاری خود بودت و بی  طیور گسیتردت از    

دش با توا  ب  گسیترش فنیاوری اطالعیات و ارتباطیات،     نرم افزارهای طراحی، اینترن ، پس  الکترونیک و غیرت اطتفادت می کنن

دیگر مسالف زمان و مکان برای این کسب و کارها موضوعی حل شدت می باشد و این کسب و کارها می توانند ب  عنوان مثال در 

 .اقدام نمایندهر طاع  از شبان  روز و از هر مکان در کرۀ زمین ب  دریاف  طفارش، انجام تباد ت مالی و تحویل طفارشات 

فعالی  های رطان  ای: در حال حاضر، کارآفرینان طرمای  و زمان زیادی را در بخش رطان  و طرگرمی صرف می کنندش در بیازار  

امروز کارآفرینان دراطتودیو های تبریغاتی و موطیقی ب  اراهف خدمات با کیفی  با  در طراطر نقیا  انیان میی پردازنیدش ایین      

غال بخش عظیمی از نیروی کار در انان شدت اطی ش در کنیار ایین موطسیات، ترویزییون و فعالیی  هیای        فعالی  ها طبب اشت

 .تبریغاتی و رطان  ای آن از طریق فناوری اطالعات و ارتباطات هماهنگ و اراه  می گردد

زایش مراکز اراهف خیدمات اینترنی    مراکز اینترن : این مراکز، ب  اراهف خدمات اینترن  ب  افراد و با حداقل هزین  می پردازندش اف

پدیدۀ ادید در عصر حاضر می باشدش عالوت بر اراهف خدمات اینترنتی، این مراکز ایجاد کنندۀ اشتغال برای بسیاری از افیراد بی    

 .طور مستقیم و غیر مستقیم می باشند

اربران دانش محور بازی می کنندش عالوت بر مراکز آموزش رایان : مراکز آموزش رایان  نقشی محوری در ایجاد اشتغال و آموزش ک

ایجاد اشتغال برای افرادی ک  در این مراکز مشغول ب  کار می باشند، ایین مراکیز میی تواننید منیارت هیای میورد نییاز بیرای          

رآفرینی کارآفرینان ان  انجام فعالی  های کارآفرینان  در بستر فناوری اطالعات را فراهم آوردت و طبب توطعف فعالی  های کا

 .گردند

تکنیسین های رایان : افزایش تعداد مراکز رایان  چنان ک  در با  اشارت داشتیم، طبب گسترش خدمات ادیدی میی گیردد کی     

خدمات فنی رایان  از این امر  اندش بسیاری از افراد در حال حاضر ب  اراهف خدمات تعمیر و نگنداری برای کیاربران رایانی  میی    

رآفرینانی ک  این خدمات را اراه  می دهند، طرمایف زیادی مورد نیاز نبودت و فقط واود ابزارهای طادت و دانش پردازندش برای کا

 .فنی در مورد رایان  کفای  می کند

طراحی وب: این حوزت از کارآفرینی در زمین  فناوری اطالعات و ارتباطات نیز زمین  ای رو ب  رشد و فراهم آورندۀ فرص  های 

برای کارآفرینان می باشدش عالوت بر کارآفرینان فردی فعال در این حوزت، بسیاری از مراکز رایان ، این خدم  را نییز بی    بسیاری 

 .مجموع  خدمات قابل اراهف خود افزودت اند



بی   هاطتینگ: یکی از خدماتی ک  تامین کنندگان خدمات اینترن  ب  مشتریان اراه  می کنند، هاطتینگ می باشیدش بیا توای     

توطعف اینترن ، امکان اراهف فضا برای وب طای  ها فراهم آمدت و رو ب  گسترش می باشدش اراه  این خدمات برای مشتریان نییز  

 .زمین  ای نو برای کارآفرینی و بازاری رو ب  گسترش می باشد

ایین حیوزت از فنیاوری اطالعیات و      تبریغات اینترنتی: در حال حاضر تقریبا هر نوع کا  و خدمتی در اینترن  تبری  میی گیرددش  

ارتباطات زمین  ای اط  ک  در آن افرادی ک  حتی قادر ب  خرید رایان  نمی باشند نیز می توانند ب  اراهف خدمات بپردازندش تننا 

د تبریغیات  کاری ک  این افراد انجام می دهند، اینس  ک  با مرااع  ب  مراکز اراه  دهندۀ تبریغات در اینترن  و دریاف  پیشننا

 .ب  عنوان طازمان های تبریغاتی عمل می کنند

آژانس های اینترنتی گردشگری: گردشگری یکی از صنایعی اط  ک  دارای رشد طریع می باشدش افراد برای مسافرت و گیردش  

ت، میی تواننید ایین    نیاز ب  اطالعات کافی در مورد مکان های مخترف، هتل ها، کشورها و شش دارندش کارآفرینان فعال در این حیوز 

 .امکان را برای کاربران فراهم آوردت و ب  ایجاد ارزش و درآمد بپردازند

نمون  های بیان شدت تننا بخشی از بازار گستردۀ فناوری اطالعات و ارتباطات مواود در پیش روی کارآفرینان عصیر حاضیر را   

واود داردش برای فعالی  کارآفرینان در این حوزت نیاز بی   تشکیل می دهند و زمین  های بسیار متنوع دیگری نیز در این حوزت 

ایجاد زیر طاخ  های م مئن و اراهف خدمات ارزان در کشور واود دارد ک  این امر توا  بیشترتصیمیم گیرنیدگان و طیاطی     

 .گذاران را طرب می نماید

 

وری اطالعات به عوامل زیر می توان از این موارد نتیجه گرفت که افزایش فرصت های شغلی در زمینه فنا

 :بستگی دارد

 ی افزایش نیاز ب  کارشناطان فنی نرم افزار و طخ  افزار با توا  ب  گسترش اطتفادت از فناوری و ورود فناوری در طازمان ها

 ی افزایش نیاز کشورها ب  متخصصین فناوری و تامین قسمتی از این نیروها از کشورهای مخترف

 طاخ  نرم افزارهای مخترف توطط افراد و شرک  فناوری از طایر کشورهای انانی افزایش قبول طفارش 

 .ی افزایش خدماتی ک  از کامپیوتر و نرم افزارهای مخترف ب  عنوان یک وطیر  کمکی و ابزار اطتفادت می کنند

 ی افزایش فروش و تعمیر و نگنداری طخ  افزارهای مخترف

 ورد نیاز کامپیوترهای افزایش تولید برخی ق عات و لوازم م

 ی افزایش آموزش این فناوری با تاطیس آموزش های مخترف

تغییر و تحو ت ایجاد شدت در اوامع بشری مستقیما بر نوع و ماهی  کار تاثیرگذار بودت و ب  گون  ای ک  در هر یک از اوامع اولی  

 .لی  های ویژت ای تمرکز داشت  اندمبتنی بر کشاورزی، صنعتی و اطالعاتی انسان ها بر اارای وظایف و فعا



 

 تاثیر فناوری اطالعات بر مشاغل و کارآفرینی

 .در خصوص تاثیر فناوری اطالعات بر اشتغال دو نگرش وجود دارد

  نگرش اول ب  ایجاد مشاغل ادید در عرص  فناوری اطالعات توا  دارد و ایجاد مشاغل در این حوزت را نوید بخش رشد اشتغال

براطاس این دیدگات فناوری اطالعات زمین  طاز ایجاد فرص  های شغری ادیدی خواهد بود ک  بر نرخ اشتغال می می داندش 

 .افزاید

  نگرش دوم ک  ارتقای نقش ماشین ها و طیستم های کامپیوتری در کسب وکار را م رح می کند معتقد اط  ک  چنین حرکتی

 .نتیج  کاهش فرص  های شغری را ب  دنبال داردحذف تدریجی اایگات انسان در مشاغل مواود و در 

پیشرف  تکنولوژی اطالعات در انان امروزت زمین  های کاری فراوانی را فراهم آوردت اط ش با توا  ب  اینک  تکنولوژی اطالعات باعث 

صصی تر می شود، پس نیاز ب  انع اف پذیری کارها می شود و کارکنان می خواهند وق  زیادی را خارج از ادارت کار کنند و کارها تخ

آموزش در ط ج بیشتری احساس می شودش لذا چنانچ  هدف ایجاد اشتغال در کشور باشد یکی از راهکارها می تواند افزایش تعداد 

وژی های دانشجویان در حوزت فناوری اطالعات و ارتقاء کیفی ط ج دانشگات ها باشد تا بتوان نیروی آمادت ورود ب  بازار کار را با تکنول

 .ادید آموزش داد

 

 

 

 



  نقش فناوری اطالعات در تبلیغات
 

دنیای ما در حال تغییر اط  و ب  زعم بسیاری، تکنولوژی، ارز ادید این عصر اط ش  زم  فعالی  در این عصر همگام شدن با 

ودت ایم، از پیدایش اینترن  برای پیشرف  های تکنولوژی و ب  کارگیری آنناط ش در طالنای اخیر شاهد ظنور فناوری های بسیاری ب

عموم تا اینترن  اشیاء، از صفح  های بالگ تا صفح  های تعامری، از کاتالوگ های دیجیتال تا واقعی  افزودت هم  و هم  نشان 

ک  نقش دهندت مسیر پیشرف  تکنولوژی و تثبی  اایگات آننا در زندگی روزمرت ماط ش در ادام  ب  بررطی برخی از تکنولوژی هایی 

 منمی در بنبود فعالی  های مارکتینگی و تبریغاتی داشت  اند می پردازیم:

 نقش تکنولوژی در کسب و کار
اهمی  ب  کارگیری تکنولوژی در کسب و کار بر کسی پوشیدت نیس ش امروزت یکی از نیازهای اصری کسب و کارها برقراری ارتبا  با 

محصو ت و طیستم های تحویل کا ط ش ب  عبارتی بنبود تعامل با مشتریان می تواند منجر ب  مشتریان، یافتن نیازهای آنان، بنبود 

موفقی  طازمان شود و برای آنک  چنین امری حاصل شود می بایس  فناوری در کسب و کار ننادین  شود و ب  کمک آن طرع  

کار می توان ب  افزایش کارایی از طریق بنبود طیستم های دطترطی ب  اطالعات افزایش یابدش از دیگر کاربردهای فناوری در کسب و 

 امع آوری اطالعات، حسابداری و انبارداری اشارت نمود ک  اختصاص بنین  زمان، نیرو و هزین  را برای مدیران ممکن میسازدش

 قابل استفاده تکنولوژی های
برای بنبود عمرکرد تبریغات و مارکتینگ و در پی آن موفقی  کسب و کار روش ها و ابزارهای بسیاری واود داردش از امر  این 

و اینترن  اشیاء یا  Big Data، ابر دادت یا VR، واقعی  مجازی یا AR، واقعی  افزودت یا AIفناوری ها می توان ب  هوش مصنوعی یا 

IOT از هر کدام از این موارد بست  ب  نوع کسب و کار و اهداف تعیین شدت متفاوت اط ش اشارت نمودش اطتفادت 

 هوش مصنوعی
امروزت مصرف کنندگان، انتظار تجربیات شخصی طازی شدت بیشتری را دارندش ب  منظور دطتیابی ب  این هدف، نیاز اط  پیام درط ، 

ل شدت در حوزت هوش مصنوعی، برندها و تیم های مارکتینگ را قادر ب  مشتری درط  در زمان درط  اراه  شودش پیشرف  های حاص

می طازد تا مشتریان را بر اطاس ویژگی های شخصیتی و هویتی تفکیک کردت و درک بنتری از نیازهای آننا داشت  باشندش از طوی 

ر اراه  دیتای کامل، می توان از دیگر، هوش مصنوعی مشکالت مربو  ب  خ ای انسانی را ب  صورت کامل مرتفع طاخت  و عالوت ب

دق  آن نیز اطمینان داش ش عالوت بر این موارد می توان بنبود تعامالت مخاطبان از طریق ب  کارگیری فناوری هایی چون بات های 

 دطتیار مجازی را انتظار داش  ک  با تجنیز ب  هوش مصنوعی تجرب  منحصر بفردی برای مشتریان ب  همرات داردش



 فزودهواقعیت ا
یا  Augmented Realityگفت  می شودش برای اطتفادت از فناوری  ARب  تکنولوژی ادغام دیتای دیجیتال با تجربیات واقعی واژت 

واقعی  افزودت نیاز ب  تجنیزات خاصی چون هدط  یا از این قبیل موارد نبودت و صرفا با اطتفادت از یک اپریکیشن موبایل این امکان 

می شودش برای بنرت مندی از این تکنولوژی در تبریغات می بایس  مدلی ط  بعدی از محصول در اختیار داش  و برای شما فراهم 

طپس با انجام فرآیندی ن  چندان پیچیدت آن را بر روی تصاویر دو بعدی تنظیم نمود تا کاربران بتوانند تجرب  ای واقعی از محصول 

 داشت  باشندش

 واقعیت مجازی
ب  تکنولوژی قرار دادن شخص در دنیای موازی یا مجازی گفت  می شودش چنین دنیایی ممکن اط  تماما دیجیتالی  واقعی  مجازی

بودت و یا ترفیقی از واقعی  و دیجیتال را اراه  کندش از امر  کاربردهای این فناوری در تبریغات می توان ب  طاخ  محتوای مرتبط با 

 رد ک  طی آن فرد می تواند تجرب  ای واقعی از داخل خودرو یا اعمال اراحی را داشت  باشدشصنایعی چون خودرو یا پزشکی اشارت ک

 ابر داده
در دیجیتال مارکتینگ ب  فرآیند تبدیل دیتای مصرف کنندت ب  اطالعات قابل بنرت گیری با هدف طاخ   Big Dataابر دادت یا 

ازمان یا برندی با حجم دیتای بسیار با یی روبروط  و در صورتی ک  کمپین های تبریغاتی بسیار هدفمند اطالق می شودش هر ط

بتواند از این اطالعات اطتفادت صحیج نماید می تواند تا حد زیادی در هزین  ها صرف اویی کردت و موفقی  خود را تضمین نمایدش 

 ندشاهمی  بیگ دیتا تا حدی ط  ک  بسیاری رقاب  های آیندت را بر طر این مقول  می دان

 اینترنت اشیاء
یکی از مزی  های اذاب پیشرف  تکنولوژی در دورت ما، اتصال اینترن  ب  اشیاهی ط  ک  روزان  با آننا طر و کار داریمش هر بار ک  ما 

 ب  وطیر  اینترن  ب  اشیاء متصل می شویم اطالعاتی ذخیرت می شودش مجموع  این اطالعات ارزشمند ب  تیم های تبریغاتی کمک می

کند ک  با شناخ  عادت ها و رفتار مشتریان، هدفمندترین نوع تبریغات ک  همان پیشنناد محصو ت و خدمات مرتبط ب  مخاطبین 

ب  مجموع ارتباطات وطاهل هوشمند غیر ااندار با یکدیگر  internet of Thingsمناطب اط  اراه  دهندش در واقع اینترن  اشیاء یا 

 اطالعات ب  دط  آمدت میتوانند برای فرد اطتفادت کنندت از این تکنولوژی بسیار مفید و طودمند باشندشگفت  می شود ک  تمام این 

 

 

 



 جمع بندی
پیشرف  های تکنولوژی مواب شدت تا اطالعات بسیار ارزشمندی ک  پیش از این قابل دطترس نبودت در اختیار تیم های مارکتینگ 

ارزشمند می توان کمپین های هدفمند و شخصی طازی شدت ای را بر اطاس نوع مشتریان و قرار گیردش با بنرت گیری از این اطالعات 

نیاز آننا طراحی و اارا نمود و موفقی  کمپین را با هزین  ب  مراتب پایینتری تضمین کردش از طوی دیگر می توان ب  کاربرد برخی 

ت نمود ک  تا حد زیادی مشکالت پیش روی برندها و اراه  دیگر از این فناوری ها برای حقیقی طازی کردن تجرب  کاربری اشار

 کنندگان کا ها و خدمات را مرتفع خواهد طاخ ش

 نقش فناوری اطالعات در بازاریابی

  

 

 

گذارینای بسیاری انجیام   کشورهای پیشرفت  و دنیای ب  روز تکنولوژی ب  صنعتی تبدیل شدت ک  روی آن طرمای فناوری اطالعات در 

 .شود می

های اخیر بر اهمی  اطالعات افزودت و اطالعات را ب  عنوان یک قدرت منم و هموزن با قیدرت نظیامی، طیاطیی و     تحو ت عرمی ده 

تواند با تحو ت انقالب انفورماتیک خود را طازگار طازدش  بازاریابی نیز عرمی پویاط  ک  میاقتصادی در ط ج انان م رح کردت اط ش 

 .ای  زم و ضروری اط  از این رو آگاهی از منارتنای فناوری اطالعات برای موفقی  در یک بازاریابی حرف 

خرید یا ثبی  طیفارش شیودش البتی  اطیتفادت از ایین       تاثیر فناوری اطالعات در بازاریابی باید منجر ب  اذب مشتری و ایجاد پتانسیل 

فناوری مسترزم ب  کار بردن ابزارهای مخترفی چون مدیری  برنام  زمانی، حفظ ارتبا  با مشتریان قدیمی و فعری، ارطیال اطالعیات،   

اوری اطالعات با حرفی  بازارییابی   تبریغات انتدار ب  وطیر  ایمیل و کانالنای آنالین بازاریابی اط ش در دنیای تکنولوژی امروز دیگر فن

 .مدرن درهم تنیدت شدت اط 

رونق تکنولوژی هموارت دطترطی ب  مشتریان برای توطع  و توزیع بنتر و موثرتر محصو ت میورد نییاز آننیا، اراهی  خیدمات دییداری       

برای شرکتنا را تسینیل کیردت اطی ش    های بزرگ یا از طریق ویدهوکنفرانس  نمایندگان شرک  با مشتری و ارتبا  با مشتریان در گروت



ای دقیق ایجاد کردت و برای هدف قرار دادن مشتریان از آن اطتفادت کنندش آننیا ایین    توانند پایگات دادت بازاریابان با اطتفادت از رایان  می

 .دهند کار را با پیشننادات طراحی شدت برای برآوردت کردن نیازهای مشتریان انجام می

هیا و مراکیز خریید     ها در فرودگات های تعامری ک  از دک  ها و ویدهو موج ادیدی از ارتباطات و ابزار تبریغاتی در رطان  الگوهای خرید با

توانند مشتریان انتخاب شدت را با پیامنای دق  بیا  هیدف قیرار دهنیدش دلییل       شوند ایجاد شدت و از این رات بازاریابان می منعکس می

های کامپیوتر، مخیابرات و فنیاوری اطالعیات اطی ش اینترنی  شیاهرات        ریابی امروز پیشرف  عرم در حوزتگیر شدن بازا پیشرف  و هم 

توان گف  اینترن  بزرگترین طامان  طراحی، منندطی و اارا شدت  شودش می تر می اطالعات و فناوری اط  و دنیای آن هر روزت گستردت

 .ب  دط  بشر اط 

 .کنند ک  در ادام  ب  برخی از آننا اشارت شدت اط  رتب از ابزارهای فناوری اطالعات اطتفادت میای در کار خود م بازاریابان حرف 

ای حتما در طراحی طایتی ک  مرتبط ب  کسب و کارشان اط  یک بالگ طراحی کردت و محتوایی متناطب بیا   بازاریابان حرف  :بالگ

 .گنجانند حوزت کاری در آن می

ان اغرب مسئول ایجاد پاورپوینتنای آموزشی یا تبریغاتی با هدف آگاهی افیراد و فیروش بیشیتر محصیو ت     بازاریاب :ارائه کامپیوتری

 .خود هستند

کنندش آننا این کار را برای بنبود  افزاری اطتفادت می های کاربردی نرم معمو  شرکتنا از برنام  :(CRM) مدیریت ارتباط با مشتری

   در مواردی چون ایجاد فاکتور، گیزارش کارهیای انجیام شیدت، مستندطیازی درخواطیتنای       کیفی  خود با مشتری و حفظ این راب

 .دهند مشتری وششش انجام می

کنندش امروزت ارتبیا  از طرییق ایمییل بیا مشیتریان،       این بازاریابان برای تکمیل کار خود از ارطال ایمیل اطتفادت می :ارتباط ایمیلی

 .کاربردی اط  همکاران و دیگر افراد کامال رایج و

بسیاری از شرکتنا از بازاریابی ایمیری ب  عنوان راهی در اذب افراد ب  طوی کسب و کار خود و تحکیم روابیط بیا    :بازاریابی ایمیلی

کنندش بازاریابان اغرب مسئول ایجاد و حفظ یک پایگات دادت معتبر از ایمیل مشتریان و نیز ارطیال   مشتریان قدیمی و فعری اطتفادت می

 .خبرنام  الکترونیکی و یا تبریغات ایمیری ب  آننا هستند

ای و مشتری پسند نقش منمی در اذب افراد داردش از این رو بازاریابان  طراحی تبریغات ب  صورت حرف  :افزار طراحی گرافیک نرم

هیای   ق  و منارت انتخاب کننیدش برنامی   ها، مجالت، خبرنام  و غیرت با د باید طرحنای خود را در وبسایتنا و دیگر موارد چون روزنام 

 .پرطرفدار دیزاین و فتوشاپ نیز در این زمین  بسیار کاربردی هستند

ای فعالی   داشتن یک وبسای  و دانستن منارتنای حفظ و توطع  آن مزیتی بزرگ برای افرادی اط  ک  در بازاریابی حرف  :وبسایت

برای هر شرک  متفاوت از دیگری اط ش در برخیی طیازماننا متخصصیان بازارییابی     خواهد داش ش البت  ط ج منارت و آشنایی با وب 

نویسی، امنی ، محتواطازی وششش هستندش در برخی موارد کارمندان بازاریابی در  مسئول رطیدگی و مدیری  وبسای  چون طراحی، برنام 

 .طای  با بعضی از شرکتنای توطع  وب اط های فنی و مدیری   پردازند و انب  خان  یا محل کار خود ب  محتواطازی می

ای بیرای رطییدن بی  اهیداف تبریغیاتی خیود انتخیاب         های ااتماعی را ب  عنوان وطییر   برخی شرکتنا شبک  :های اجتماعی رسانه

شیت  و از آن  های ااتماعی محبوب برای مشتریانشان آشنایی دا کنندش از این رو متخصصان بازاریابی باید ب  خوبی با فنآوری رطان  می

اندازی و میدیری  حسیاب    ب  عنوان ابزاری در اذب کسب و کار و ایجاد روابط با مشتریان اطتفادت کنندش معمو  بازاریابان مسئول رات



هیای ااتمیاعی و ایجیاد پروفاییل      کاربری شرک  یا طازمان در صفحات شبکننای ااتماعی هستندش انتشار ویدهوهای تبریغاتی شبک 

 .ان شرک  نیز از اقدامات موثر در این زمین  اط برای کارمند

 ؟ چیست آنالین تجارت شبکه در مستقیم فروش از منظور

یعنی انجام معامالت از طریق شبک ، ییا خریید و فیروش     E-Commerceبا یک تعریف دقیق تر، همان ور ک  در با  هم اشارت شد، 

 .الکترونیکمحصو ت و خدمات از طریق فروشگات تجارت 

محصو ت مورد معامر  ممکن اط  دارای ماهی  الکترونیکی، فیزیکی، خدماتی یا آموزش رات دور باشندش محصو ت غییر فیزیکیی از   

های اطالعیاتی، نیرم افیزار و انیواع      قبیل محصو ت الکترونیکی اط  ک  خود نیز شامل اطالعات، اخبار، صوت و موطیقی، فیرم، بانک

رطید تجیارت الکترونیکیی شیبی       ری اط ، ک  این نوع تجارت روز ب  روز توطع  بیشتری پیدا کردت اط ش ب  نظر میفرآوردت های فک

 .خرید از کاتالوگ یا خرید در منزل و از طریق ترویزیوننای کابری باشد

 

 چیست؟ الکترونیک تجارت بازار از منظور

تواند  از طریق شبک  نیس ش برک  مانند یکی از فروشگات های محری میتجارت الکترونیکی تننا محدود ب  خرید و فروش محصو ت 

تواند تامین  ایجاد کردت و در ط ج انان ب  دنبال مشتری باشدش عالوت بر این، صاحب این فروشگات می Web فروشگات اینترتی در

 .شبک  اینترن  استجو کند های خود را در کنندگان مواد فروشگات، حسابداری، خدمات بانکی، ادارات دولتی و رقیب



 

بازارهای الکترونیکی معموآل ب  معامالت و حراای های روی شبک ، مانند بازارهای طنام و حراای ها از طریق اینترن  گفت  می شود، 

ا هم تماس و ای اقتصادی اشارت دارد، ک  محصو ت، واط   ها و مشتریان ب  صورت الکترونیکی ب ب  پدیدت الکترونیکی بازار فضای اما

مبادل  دارندش فضای بازار الکترونیکی نماد مجازی از بازارهای فیزیکی اط ش ب  طور کری، فعالی  اقتصادی تح  این فضای الکترونیکی 

 :کندش فضای بازار الکترونیکی شامل بخشنای زیر اط  اقتصاد الکترونیکی را اراه  می

 ها و مشتریان واط   ها، فروشگات ها،  مدت فروشبازیگران بازار: یعنی کارخانجات، بازرگانان، ع. 

 کا ها و خدمات. 

 فرایندهای تامین، تولید، بازاریابی، رقاب ، توزیع، مصرف وغیرت. 

 



 

 

 عملکرد لحاظ از الکترونیک تجارت انواع معرفی

 :می دهیمگرچه انواع زیادی تکنولوژی تجارت الکترونیکی وجود دارد، اما در اینجا بهترین آنها را توضیح 

 تجارت الکترونیک تاجر با تاجر (B2B) 

 مدیریت ارتباطات مشتری 

 شیوه های مدیریت منابع اطالعات 

 آموزش راه دور برای سازمانهای اقتصادی جدید 

 پست الکترونیک 

 ها شیوه های طراحی منابع سازمان 

 خودکار کردن اهرم فروش 

 تحول مراکز تماس 

 خدمات شبکه ای مدیریت شده 

-E الکترونیکی باعث تغییر انواع اطالعاات، از جملاه مباادالت بازرگاانی از طریاق شابکه اسات کاه باه آن         تجارت 

Commerce  تنها یکی از پدیاده  ”تاجر با مشتری” می گویند. از این رو، بازاریابی از طریق شبکه اینترنت، معرو  به ،

ت عمیق و اساسی در ساختار و عملکرد تجارت و های بستر تجارت الکترونیکی است. تجارت الکترونیکی موجب تغییرا

شده است . تاجر با تاجر در تجارت الکترونیکی شامل اناواع تکنولاوژی   ” تاجر با تاجر” مبادالت بین تاجرها، معرو  به 

 .های کاربردی و شبکه ای برای خودکار کردن و بهینه سازی مبادالت بین بخش های مختلف تجارت است



 

رات اندازی تجارت ااکترونیک برای هر صنف و ماهی  کاری، رات اندازی یک فروشگات اینترنتی اط ش فروشگات اینترنتی یکی از رات های 

 هیای  فروشیگات  با مقایس  درش شود می برپا اینترن  طریق از فروش برای محصو ت اراه  برای ک  اط  گات وب یا فروشگات آنالین، نوعی

های ایانبی و کیاهش ترافییک و     مزایایی از قبیل عدم محدودی  اغرافیایی و زمانی، کاهش هزین  مجازی های فروشگات این حقیقی،

 .آلودگی را ب  همرات دارند

 ۱۹۹۴برای مصارف تجاری افتتاح شدش در طال  ۱۹۹۱تیمبرزلی اولین طرور و مرورگر انان را ایجاد کرد، ک  در طال  ۱۹۹۰در طال 

 گواهینامی   از قبیل افتتاح بانکداری الکترونیکش در طی همان طال، ن  اطکیپ رمیز نگیاری   پیشرف  های دیگری نیز صورت گرف ،

ssl        را برای انتقال دادت ها در اینترن  معرفی کرد، ک  امروزت در خرید های اینترنتی م مئن بی  ییک ضیرورت تبیدیل شیدت اطی ش

 ۱۹۹۵ک شرک  آلمانی ب  نام اینترشاپ اولین طیستم فروشگات اینترنتیی خیود را معرفیی کیردش در طیال      ی ۱۹۹۴همچنین در طال 

 .رات اندازی شد (Ebay) ای بی ۱۹۹۶آمازون طای  فروشگات اینترنتی خود را افتتاح کرد و در طال 

 

 ؟ چیست الکترونیک تجارت های پلتفرم

 :یک کسب و کار آنالین در اختیار مردم قرار دارد ک  منمترین آننا عبارتند از پرتفرم های زیادی در ط ج دنیا برای رات اندازی

 Shopyfy 

 Magento 

 WooCommerce 

 Wixstores 

 

https://iranhost.com/ssl/
https://iranhost.com/ssl/
https://iranhost.com/ssl/


 :تصویر زیر لیستی از معروف ترین نرم افزار های فروشگات طاز اینترنتی و طای  تجارت الکترونیک را نمایش می دهد

  

 

 الکترونیک تجارت کاربردهای مهمترین

 :عالوت بر فروشگات های طادت اینترنتی در ادام  برخی از منمترین کاربرد های تجارت الکترونیکی شرح دادت اط 

 اتوماطیون های اداری در تامین و پشتیبانی منابع 

 طیستم های پرداخ  داخری 

 طیستم های مدیری  محتوا در ابعاد بزرگ 

 طای  های تخفیف و خرید گروهی 

 طای  های خبری 

 ری الکترونیکیبانکدا 

 دفاتر اداری الکترونیک 

 و بسیاری موارد دیگر …. 

 

 فروشگات اینترنتی چیس ؟

فروشگات آنالین در حقیق  یک از ابزارهای تجارت الکترونیک اط  ک  ب  مشتری ااازت می دهد ب  صورت مستقیم کا ها و خیدمات  

ندت در بستر اینترنتی و وب با اطتفادت از مروگر تنی  کندشمشترینا می تواننید محصیول میورد نظیر خیود را از طرییق       خود را از فروش

مشاهدت صفح  مشخصات محصول ب  صورت مجازی انتخاب کنند، قاعدتاً با تغییرات اخیر انتظار می رود کی  فروشیگات در ابزارهیای    

 پ عمرکرد قابل قبولی را از خود بروز دهندشمخترف مانند موبایل، تبر  و یا نسخ  دطکتا

فروشگات آنالین در حات معمول امکان مقایس  فیزیکی و حضوری خدمات و محضو ت را در مراکز خرید و یا طاختمان های تجیاری  

خریید کنیدش   معمول حذف کردت و خریدار می تواند با مشاهدت تصاویر محصو ت، م الع  امکانات و ویژگینیای میورد نظیر اقیدام بی       

زمانیمی  ییک تولیید کننیدت و ییا       B۲Cفروشگات های آنالین در ردت های مخترف می توانند مورد اطتفادت قرار گیرد: از امر  حوزت 



ک  در این حوزت یک شرک  بیرای   B۲Bفروشندت اقدام ب  اراه  خدمات و محصو ت برای مشتری ننایی خود می کند و یا در زمین  

 شناخت  می شودش Business to Businessطایر فروشندگان از آن اطتفادت می کند و اص الحا تح  عنوان  اراه  خدمات خود ب 

فروشگات های اینترنتی برای خریداران خود امکان استجو در بین محصو ت برای یافتن مدل مشیخص، برنید و ییا اقیالم خاصیی از      

ینترنتی قاعدتا امکان دطترطیی بی  اینترنی ، ییک روش پرداخی  انی        محصول را فراهم می کنندش برای اطتفادت از فروشگاهنای ا

تکمیل فرآیند خرید ضروری اط ، عالوت بر محصو ت فیزیکی محصو ت دیجیتال هم در این بستر می توانند ب  طادگی اراه  شیوند  

(، Amazonکنونی می توان ب  آمازون) مانند: نرم افزارها، موطیقی و فایرنای صوتی از امر  فروشگات های اینترنتی م رح در دوران

 ( اشارت کردشe-Bay(، و ایی بی)Alibabaعری بابا)

 Tenمییالدی کی  اولیین بیار بیا فیروش آلبیوم         ۱۹۹۴با رشد اینترن  و شناخت  شدن این بستر ب  عنوان کانال خرید ایمن از طال 

Summoner’s Tales      م رح شد، شراب، گل و شکالت محصو تی بودند ک  ب  طرع  ب  عنوان ردت هیای پیر فیروش در فیروش

آنالین م رح شدند و فروشندت ها متوا  شدند ک  اراه  کا  یا خدماتی ک  قابری  فروش اینترنتی را داشت  باشیند بی  عنیوان عامیل     

 اصری موفقی  در این حوزت می باشندش

افزایش دادت اط ش رکورد پرفروش ترین روز ب  صیورت آنالیین    %۳۰آطیا فروش بین المرری خود را تا  ۲۰۱۲طال بر اطاس آمارها در 

 مربو  ب  روز مجردها در طای  عری بابا بودت اط ش

 بخشنای منم در فروشگات اینترنتی و فروش آنالین:

 :مشتری 

کردن یا نکردن تصمیم گیری کند و این تصمیم گیری تح  در حوزت خرید آنالین هر شخص می تواند ب  طادگی در خصوص خرید 

 تاثیر فاکتورهایی ادای از فاکتورهای موثر در خرید در بازار فیزیکی اط ش

 :تحریل رفتار خرید مشتری 

هدای  کننیدت  همان ور ک  اشارت شد در زمین  خرید آنالین از فروشگات های آنالین دیگر تننا برند و کارخان  تولید کنندت و فروشندت 

مشتری برای انجام خرید نیستند برک  ابزارهایی مانند موتورهای استجو، نظیرات طیایر کیاربران، اطالعیات اراهی  شیدت در خصیوص        

 میی  فیروش  ییک  شکسی   ییا  موفقی  کنندت تعیین …و ” نماد اعتبار“محصول، ظاهر طای  و طایر پروط  های اعتبارطنجی مانند 

 شباشد

 :انتخاب محصول 

وط  انتخاب محصول در فروشگات های آنالین، الگوریتم کار هدای  کردن مشتری از طریق موتورهای استجوی فروشیگاهی بی    در پر

طم  فروشگات مورد نظر برای معرفی محصول مورد نظر ب  مشتری اط  و در صورت ابراز تمایل مشتری ب  خرید محصول طیعی در  

کرد تا با شناطایی دقیق رفتار مشتری ب  عالقمندی ذاتی وی پیی بیردت تیا در زمیان      افزایش طبد خرید وی می باشد، لذا باید تالش

 مرااع  محصو ت مورد نظر مشتری ب  راحتی در معرض دید وی قرار گیرد و احتمال خرید طایر موارد دلخوات وی را افزایش دهدش

 : پرداخ 

ین اط  ولی برخی راهکارها مانند پرداخ  در محل و یا پرداخ  روش های متداول پرداخ  اطتفادت از کارتنای بانکی و پرداخ  آنال

 …اعتباری و یا اطتفادت از راهکارهایی مانند اراه  کارت هدی  ان  خرید از فروشگات ب  دوطتان و

 

 



 :تحویل محصول 

  عنیوان نمونی    بر اطاس طاختار هر شرک  و کشوری روشنای متنوعی برای تحویل کا ی خریداری شدت ب  مشتری وایود دارد، بی  

 روشنای زیر از امر  روشنای متداول در این نوع کسب و کار اط :

 ارطال مستقیم: کا  مستقیما ب  آدرس مشخص شدت توطط مشتری ارطال شودش ش۱

ارطال از طم  تولید کنندت: در این روش طفارش و مشخصات مشتری ب  تولید کنندت اعیالم شیدت و ارطیال کیا  از طرییق       ش۲

 انجام خواهد شدشتامین کنندت 

اراه  خدمات در فروشگات: مشتری این امکان را خواهد داش  ک  برای دریاف  کا ی خود یکی از انبارها و یا فروشیگات هیای    ش۳

 نزدیک محل اقام  خود را انتخاب کردت و برای دریاف  کا ی طفارش دادت شدت مستقیما ب  این فروشگات ها مرااع  کندش

 :طبدخرید 

طبد خرید یک بخش از نرم افزارهای تجارت الکترونیک اط ، ک  ب  بازدید کنندت ها ااازت می دهد آییتم هیای میورد نظیر     نرم افزار 

خود برای خرید را انتخاب کنند و ب  عنوان انبارت ای برای این محصو ت اطتفادت می شوند، معمو  محاطب  قیمی  کریی و تخفییف    

 ستم می باشدشهای اعمال شدت بخشی از عمرکرد این طی

 :نمایش اطالعات و محصو ت 

همان ور ک  چیدمان قفس  های فروشگاهی در اذب مشتری نقش بسیار منمی دارد، در فروشگات اینترنتی نیز اراه  محصو ت مرتبط 

کامیل و ییا   با خریدهای قبری مشتری و یا م ابق با روحیات وی نقش حیاتی ایفا می کند، همچنین اراه  تصاویر مناطب، توضییحات  

 پاطخ ب  طوا ت مشتری یکی از عوامری اط  ک  تعیین کنندت تکمیل خرید و یا انصراف از خرید مشتری می باشدش

 :نیاز و درخواط  مشتری 

توطط دانشگات میشیگان صورت گرفت  اط ، نمایش بیش از حد فروشیگات میورد نظیر شیما در      ۲۰۰۵بر اطاس تحقیقی ک  در طال 

دان م روب نیس  و بیشتر باید ب  دنبال حفظ راب   ای ک  با مشتری ایجاد شدت اط  بود، ب  عبارت طادت تیر  موتورهای استجو چن

هدف باید ترغیب مشتری ب  مرااع  مجدد در این فروشگات ها انجام شود، با این واود تحقیقات اخیر ثاب  کردت اط  کی  فروشیگات   

طازی طرویسنا در ط ج بنتری باشند راب   پایدارتر و مشیتریان بیشیتری ایذب    هایی ک  از نظر کارآیی، طنول  و قابری  شخصی 

 خواهند کردش

 :واطط کاربری 

یکی از فاکتورهای کریدی در اذب مشتری برای فروشگات های آنالین طراحی مناطب واطط کاربری و طنول  اطیتفادت از آن اطی ،   

   تر باشد، امکان وفاداری مشتری ب  شما بیشتر خواهد بودشهر چ  دطترطی ب  کا ها و مشخصات آننا در طای  شما راح

 :یکپارچگی 

طیستم طراحی شدت هر چ  ب  صورت مکانیزت طراحی و کار کند و نیاز ب  دخال  کمتری توطط انسان داشت  باشد بازدهی ب  صورت 

پرداخی ، لیذا تنیی  طیسیتمی کی  میدیری        چشمگیری افزایش یافت  و ب  راحتی می تواند ب  مدیری  زمان بندی و انجام تعنیدات  

 فروش، تعامالت مالی و ارطال اعالن ها را خودکار انجام دهد می تواند ب  طادگی و اطمینان در عمرکرد منجر شودش

  



 

  

 تعریف تبلیغات اینترنتی

تبریغات اینترنتی ب  اطتفادت از اینترن  ب  عنوان یک کانال و وطیر  ارتباطی برای ارطال تبریغات در محیط وب اشارت دارد، در 

اند: نمایش دادن نامنا و عالهم تجاری، شعارها و تصاویر تبریغاتی در طایتنای  تعریفی دیگر، تبریغات اینترنتی را اینگون  تعریف نمودت

در فرایند تنی  و اارای (ش ۲۰۰۲پربینندت اینترن ، ب  نحوی ک  ب  تحقق اهداف تبریغات کمک نماید )طای  صدا و طیما )پایگاهنای( 

 .دهندگان )طازماننا و شرکتنای تولیدی و خدماتی( درگیرند تبریغات اینترنتی، شرکتنای تبریغاتی، ناشران اینترنتی، تبری 

  

 تاریخچه تبلیغات اینترنتی

و در طای  هات وایر نمایش دادت شدش زمانی ک  هات وایر  ۱۹۹۴اکتبر طال  ۲۷تبریغات اینترنتی برای اولین بار و بصورت بنر در 

 .بایس  فضای محدودی را در نظر گرف ، بنرهای تبریغاتی بواود آمدند متوا  شد ک  برای تبریغات می

  
(ش ۱۹۹۹ای تبریغات خود پرداختند )کای و مداف  هفت  ۱۲د ر برای نمایش  ۳۰،۰۰۰طراح تبریغاتی مبرغی معادل  ۱۴در آن زمان 

ای عمومی پذیرفت  شدش شرک  طان میکروطیستم در این طال زبان ااوا را ب  عموم عرض  کردش در  وب بعنوان رطان  ۱۹۹۵در طال 

 .اولین اتاق گفتگوی تجاری را رات اندازی نمود ۵الدزموبیل ۱۹۹۶طال 

  

 یغات اینترنتی در دنیاروند تبل

اط ش ب وریک  حجم درآمد تبریغات  شاهد رشد بسیار زیادی بودت ۲۰۰۷تا طال ( ۱۹۹۴تبریغات اینترنتی از زمان پیدایش )طال 

 ۲۰۰۱اط ش ولی در بین طالنای  رطیدت ۲۰۰۷میریون د ر در طال  ۱۳۰۸۷ب  رقم  ۱۹۹۶میریون د ر در طال  ۲۶۷اینترنتی از رقم 

تغییر ان  دادت و دوبارت شاهد رشد مثبتی در این صنع   ۲۰۰۳اط ش روند رشد در طال  این صنع  شاهد رشد منفی بودت ۲۰۰۲و 

 .باشیم می

  

 تبلیغات اینترنتی در ایران

نسب  ب  طایر  IT ها در مورد موفقی  تبریغات اینترنتی در ایران )ب  دلیل کند بودن روند طیار پیش آمدت ک  مدیران شرک 

های دنیا واود دارد  اند و بازخورد این صنع  تبریغاتی را قابل مقایس  با آنچ  در طایر کشور های دنیا( اظنار شک و تردید کردت کشور



دانندش اگر مدل روند ورود تکنولوژی در ایران را بررطی کنیم، متوا  خواهیم شد ک  نتایج دقیقا همانند طایر کشورهاط  اما با  نمی

ش ب  عبارت دیگر ترویزیون هم در ایران همانند طایر کشورها محبوب شد اما با تاخیرش برای اینترن  هم این وضع اتفاق اندکی تاخیر

اط ش ب  زودی شاهد این خواهیم بود ک  مدیران دیگر نخواهند پرطید ک  آیا تبریغات اینترنتی موثر اط  یا ن ش با واود آنک    افتادت

ها وارد شدت ولی ب  دلیل اوان بودن اامع  ایرانی با گامنای  ی وابست  ب  آن در ایران دیرتر از طایر کشوراینترن  و فرهنگ و نیازها

 .باشد بسیار طریع تری در حال پیشرف  می

  

 
  

 چرا تبلیغات اینترنتی؟

های تجاری در شرایط  درصد از تبریغات بنری نقش بسزایی در افزایش شناخت  شدن نام ۶۰م ابق گزارش تبریغاتی فورطتر، تقریباْ 

 .یکسان دارند

 سایر مزیت تبلیغات اینترنتی

 ها، ارزان تر از طایر رطان  *

 ,فرآیند راح  و طریع *

 گستردت متمرکز و هدفمند، *

 قابری  ردگیری بینندگان، *

 وابست  ب  زمان و مکان نیس ، *

 قابری  هدف گیری دقیق مخاطبین اصری، *

 قابری  طریع و ارزان تحریل بازخورد و تغییر در روی ، *

 .وطیع دطترطی ٔ  کم،حوزت ٔ  اولی  ٔ  حق الزحم  *

و ب  طور کری، تبریغات اینترنتی رات بسیار خوبی برای با اطالع کردن هم  انان از تولیدات یا خدمات خود ب  طریقی بسیار کم 

 .باشد رآمد میهزین  و کا

  

 (مدلهای کسب وکار )انواع فرمت های تبلیغاتی

مدل کسب و کار ب  یک ایدت تجاری و برنام  اطتراتژیک در مورد نحوت ب  دط  آوردن پول برای یک کسب و کار اشارت داردش تبری  

 .شود بایس  دارای مدل کسب و کار مناطبی باشد ک  مواب موفقی  آن کسب و کار اینترنتی موثر می
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 :توان به موارد زیر اشاره کرد از جمله مدلهای کسب و کار تبلیغات اینترنتی می

 مدل کسب و کار مبتنی بر محتوا

بایس  با اراه  محتوای ارزشمند و منم برای مخاطبین خود، ترافیک طای  خود  براطاس این مدل از کسب و کار، ناشران اینترنتی می

بایس  مع وف ب  فراهم آوردن م الب االب برای افزایش ترافیک طای   مدیران طایتنا در این مدل میرا افزایش دهندش تالش اصری 

 .شود

  

 مدل مبتنی بر ارائه خدمات متنوع اینترنتی

توان ب  فراهم آوردن امکان  آورند ک  از آن امر  می در این روش ناشران اینترنتی خدمات متنوعی را برای مخاطبین فراهم می

اطتفادت از پس  الکترونیک، اتاقنای گفتگو و یا پیغام رطان  ها اشارت کردش در این روش میزان موفقی  طای  ب  کیفی  خدمات اراه  

شدت بستگی دارد چرا ک  تعداد اطتفادت کنندگان از این خدمات با میزان کسب درآمد تبریغاتی این شرکتنا راب   مستقیم داردش از 

 .اشارت نمود AOL توان ب  این زمین  میطایتنای معروف در 

  

 مدل مبتنی بر فراهم آوردن امکان جستجوی سایتهای مختلف

بندی آن طایتنا براطاس محتوا،  طایتنای مبتنی بر این مدل با فراهم آوردن امکان استجو در میان طایتنای گوناگون و طبق 

نمایندش از زمرت طایتنای بسیار معروف در این گروت  باشند اراه  می خدماتی را ب  کسانی ک  در استجوی موضوع یا م رب خاصی می

 .توان یاهو را نام برد می

  

 (اشکال تبلیغات اینترنتی )تکنولوژی تبلیغات

نمایند،  دهندگان برای نشان دادن تبری  خود در اینترن  از آننا اطتفادت می های گوناگونی ک  تبری  اشکال مخترف تبریغات ب  شکل

 .های تجاری و تبریغات مبتنی بر بازی ای، نام  رت داردش مانند بنرها، بنرهای دارای غنای رطان اشا

  
های  بنرها در حقیق  بخشی از پیام -، زیرا:  ای کارآمد برای تحقق اهداف چند منظورت اند ، وطیر  تبریغات بنری با واود حجم کم 

های گوناگون و متنوعی  ها را با روش و تولیدات شرک  (logo) ، اطم، نشان  ت تبری این شیو -ها هستندش  طای  ها/وب تبریغاتی شرک 

 .گذارد ب  نمایش می

 .آیند ها ب  شمار می بنرها، ابزاری برای افزایش میانگین کریک -

 .کنند ترین ازهیات، مشتری را ب  کریک ترغیب می با کم -

 .هاط  ای، این روش کریدی برای دنبال کردن مکانیزم این برنام  رتهای بازاریابی زنجی در صورت اطتفادت از برنام  -

  

 تبلیغات مبتنی بر بازی



 
  

توانند فرص   های اینترنتی می اط ش بر این اطاس بازی های مورد اطتفادت در تبریغات بودت از گذشت  دور، طرگرمی یکی از شیوت

های اینترنتی هستندش این نوع از  تبریغات مبتنی بر بازی، فروشندگان بازیمناطبی را برای تبریغات فراهم آورندش اراه  دهندگان 

شوندشدر روش اول ک  بسیار متداول اط ، تصاویر تبریغاتی،  تبریغات برای افرادیک  در حال بازی هستند ب  دو صورت ارطال می

ب  شکل مجازی تح  تاثیر تبری  مورد نظر قرار  شودش در نتیج  افرادیک  در حال بازی هستند، اایگزین تصاویر بازی اینترنتی می

بایس  قبل از رفتن ب   شود و افرادیک  در حال بازی هستند می های مخترفی تقسیم می گیرندش در روش دیگر کل بازی ب  قسم  می

های تعامری بیشتری را  مراحل بعدی بازی، تبری  خاصی را ببینند و یا تعامالتی را انجام دهندش در این روش تبری  دهندگان پاطخ

 .نمایند چراک  افرادیک  در حال بازی هستند، مایل ب  ادام  بازی خود خواهند بود دریاف  می

  
کنند، هزین  بیشتری برای ایجاد و اارای آننا صرف  ای اطتفادت می از آنجاهیک  تبریغات مبتنی بر بازی معمو ً از تکنولوژی چند رطان 

ین نوع تبریغات در ارب توا  بینندگان بسیار موفق هستند، ولی مخاطبان آن تننا ب  افرادیک  بازی را انجام شودش عریرغم اینک  ا می

 .شوندش محدودی  دیگر این نوع از تبریغات ناخرطندی برخی از افراد از تبریغات حین بازی اط  دهند محدود می می

  

 تبلیغات مبتنی بر پست الکترونیک

اط ش با افزایش روزافزون اطتفادت از پس  الکترونیک این ابزار ب  شیوت اثربخشی  ابزارهای بازاریابی و تبریغات بودتنام  هموارت یکی از 

اط  ک  از نرخ پاطخگویی با یی  اط ش تبریغات از طریق پس  الکترونیک ابزاری مقرون ب  صرف  برای تبریغات اینترنتی تبدیل شدت

شود ضمن اینک  در اذب و  ابزار مواب وفاداری مشتریان و نیز مواب تقوی  نام تجاری مینیز برخوردار اط ش همچنین این 

 .نگنداری مشتریان نیز ابزار بسیار کارآمدی اط 

  
های اینترنتی  انواع مخترفی از تبریغات مبتنی بر پس  الکترونیک واود داردش یک نوع از تبریغات مبتنی بر پس  الکترونیک خبرنام 

توطط شرک  و یا نمایندت فروش شرک  تنی  شدت و برای گروت خاصی ک  عالیق مشترکی در مورد کا  و خدمات دارند هستند ک  

ها در بسیاری از موارد با کسب ااازت از مشتریان و بصورت  کنندش ارطال خبرنام  شوند و خدماتی را ب  مشتریان اراه  می ارطال می

 .گیرد ادواری صورت می

  
شوندش در این نوع از تبریغات پیام الکترونیکی ک   های گفتگو هستند، ک  در میان امعی با عالیق مشترک ایجاد می گروتنوع دوم، 

 .کند شود، گفتگویی را در مورد موضوعی خاص میان آننا ایجاد می برای اعضا فرطتادت می

  
 .هایی برای اعضا ارطال شود گیرد چ  پیام کنندت دارند، ک  تصمیم می بسیاری از گروهای گفتگوی موفق، یک هماهنگ
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های تبریغاتی برای آننا فرطتادت  نوع طوم شامل یک کانال بازاریابی اط  ک  افراد در آن عضو شدت و براطاس عالیق اعضاء، پیام

ر چند مدت یکبار ب  شودش ضمناً اطالعات هر کانال ه شودش هر کانال بر روی اخبار گروت مشخصی از کا ها و خدمات متمرکز می می

 .شود روز می

  
های الکترونیک تجاری را ایجاد و از طریق اینترن  ارطال نمود، ابزار ارزان و نیز اثر بخشی برای  توان نام  از آنجاهیک  ب  راحتی می

غات مبتنی بر پس  آیدش تحریل عمرکرد این نوع تبریغات نیز ب  راحتی قابل انجام اط ش با این واود تبری تبریغات ب  شمار می

اط ش اولین مشکل این اط  ک  کاربران اینترن  غالباً تعداد زیادی نام  الکترونیکی حاوی  الکترونیک با محدودی  هایی نیز مواا 

شوند،  ها بدون آنک  م الع  تواند باعث ایجاد تاثیرات منفی در آننا شود، در نتیج  عموماً نام  کنند ک  این امر می تبریغات دریاف  می

ها از طریق نرخ  را ندارند لذا ردیابی نام  HTML شوندش مشکل دیگر این اط  ک  تمامی طرورهای پس  الکترونیک فرم  حذف می

 .کریک در آننا دشوار اط 

  

 
  

 تبلیغات ناخواسته

آیدش این  ی ب  حساب میانگیز تبریغات اینترنت شود یکی از اشکال بحث می Pop-under و Pop-up تبریغات ناخواطت  ک  شامل

های ترویزیونی را  دهدش آگنی شود و مخاطبان را در معرض یک نمایش ااباری قرار می نوع از تبریغات ب  صورت ناخواطت  دریاف  می

تند، هایی را ک  مخاطبان در حال تماشا هس ها معمو ً برنام  ای از تبریغات ااباری ب  حساب آورد چرا ک  این آگنی توان نمون  می

شوند  ای از تبریغات اختیاری محسوب می ای نمون  کنندش در مقابل، تبریغات روزنام  کنند و آننا را وادار ب  تماشای آگنی می ق ع می

 .توانند هر قسم  از روزنام  را ک  مایرند بخوانند و یا از آن بگذرند زیرا خوانندگان می

  
ای ب  طور معمول  ی و ااباری را داراط ش بنرهای تبریغاتی مانند تبریغات روزنام اینترن  توانایی نمایش ب  هر دو صورت اختیار

گیرند  اند مورد اعتراض قرار می شوند، هرچند ک  گاهی ب  دلیل اینک  تقریباً در تمام صفحات وب اراه  شدت بصورت اختیاری دیدت می

باشدش از آنجا ک  تبریغات ناخواطت  غالباً  نمایش بنرها گوات این امر می افزارهای مسدود کنندت اطتفادت برخی از کاربران اینترن  از نرم

 .های منفی مانند احساس رنجش و احتراز از تبری  را در بر خواهند داش  شوند، پاطخ ب  صورت ااباری نمایش دادت می
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تبریغات و گسترش اطتفادت از مسدودکنندهای در طالنای اخیر ب  دلیل افزایش مقاوم  کاربران اینترن ، کاهش مقبولی  این نوع از 

تر این  شود در آیندت نزدیک برای حضور پررنگ بینی می اط ش هر چند ک  پیش تبریغاتی بکارگیری تبریغات ناخواطت  کاهش یافت 

 .تری مورد اطتفادت قرار گیرد منمانان ناخواندت، روشنای خالقان 

  

 گری تبلیغات مبتنی بر حامی

کند و در مقابل، لوگو یا  شود ک  در آن یک شرک  از یک رویداد، واقع  یا فعالی  خاص حمای  می فعالیتی گفت  میگری ب   حامی

کندش هدف از این کار اطتفادت ار ارتبا  ایجاد شدت مابین لوگو یا نام تجاری  نام تجاری خود را در آن رویداد یا فعالی  معرفی می

گری طنتی، شرک  حامی از ارتبا  ایجاد شدت با رویدادی خاص منتفع  طور ک  در حامی اط ش همان  شرک  و رویداد مربوط 

 .برد گری اینترنتی نیز شرک  حامی از توا  کاربران ب  یک طای  یا موضوع م رح شدت در اینترن  طود می شود، در حامی می

  
حدود نیمی از تبریغات اینترنتی  ۱۹۹۹عنوان مثال در طال باشدش ب   د لی بازدید مدل کسب و کار مبتنی بر حامی گری اینترنتی می

های بنداشتی اختصاص یافت  بودش تحقیقات انجام شدت د ل  بر اثربخشی این نوع از تبریغات  گات شرکتنای دارویی ب  حمای  از وب

 .اط  داردش نکت  قابل توا  در این نوع از تبریغات، انتخاب رویداد، واقع  یا فعالیتی مناطب ان  کسب بنترین نتیج 

  

 
  

 فرایندهای طراحی

باشند چرا ک  مبنایی را ان   حل کار برای تبریغات اینترنتی مؤثر ضروری می فرایندهای منندطی دقیق و مناطب برای ایجاد یک رات

 .آورند طور شرکتنای تبریغاتی فراهم می دهندگان و همین های کاری و فعالی  برای ناشران، تبری  اریان دادت

  

 سیستمزیرساختهای 

ای ک  طیستمنای فرعی را ب   باشندش مانند زیرطاختنای شبک  های ضروری تبریغات اینترنتی می زیرطاختنای طیستمی یکی از بخش

 .دهند هم ارتبا  می

  

 افزاری افزاری و سخت تکنولوژی نرم

ای مورد اطتفادت در این زمین  شامل ه کنندش تکنولوژی تکنولوژینای پیشرفت  نقش منمی را در توطع  تبریغات اینترنتی ایفا می

، تکنولوژی (JavaScript و HTML Java از قبیل) ۲۲، تکنولوژی ارباب راوع(Flash و SVG تکنولوژی اراه  اینترنتی )مانند

 .شوند های ارتباطی می ، و پروتوکل(J2E و Java از قبیل) ۲۳واط  

  

https://www.beytoote.com/scientific/midanid/internett1-advertising.html


 ها روش

 :توان روشنای زیر را نام برد اند ک  از آن امر  می ت ب  شکل مؤثر ب  واود آمدتروشنا و تکنیکنای گوناگونی ان  اارای تبریغا

 گیری مشتریان و تعامل با آننا روشنای هدف

 روشنای اراه  تبریغات

 معامر  فضاهای تبریغاتی و روشنای پرداخ 

 ردگیری تبریغات

 ارزیابی عمرکرد تبریغات

  

 های کسب و کار تبلیغات اینترنتی مزیت

 :توان موارد زیر را نام برد تبری  در اینترن  مزیتنای زیادی نسب  ب  تبریغات طنتی دارد ک  از آن میان می

  
کندش مخاطبان ن  تننا تبریغات را  تبریغات اینترنتی یک ارتبا  دوطرف  بین تبری  کنندت و مخاطب ایجاد می :ایجاد ارتبا  دوطرف 

 .کنندگان م رح کنند د بدهند و طئوا ت خود را در مورد محصو ت با تبری کنند برک  قادرند بازخور دریاف  می

  
تبریغات اینترنتی با یک پیوند مستقیم، دطترطی ب  اطالعات محصو ت مرتبط را  :ایجاد یک پیوند مستقیم ب  لیس  محصو ت

 .شود ایش تعامالت تجاری میطازدش این قابری  غالباً منجر ب  مبادل  محصو ت و افز برای مخاطبان فراهم می

  
در تبریغات اینترنتی از روشنای متنوعی برای هدفگیری مشتریان ب  منظور انتخاب، اراه  و  :توانایی هدفگیری ایستا و پویای مشتریان

بادل  شودش این روشنا ممکن اط  بر اطاس محتوای صفح ، اطالعات شخصی و م نمایش تبریغات بصورت ایستا یا پویا اطتفادت می

 .پویای اطالعات باشند

  
تبریغات اینترنتی دارای دطترطی انانی اط  و در تمام روزهای طال و تمام طاع  روز در دطترس  :روزی دطترطی انانی و شبان 

 .شود باشد ک  این مواب افزایش قابری  مشاهدت و گسترش بازار آن می می

  
اینترنتی دارای ویژگی نمایش، نگنداری و بروز رطانی آطان اط  ک  این ب  دلیل تبریغات  :ارطال، نگنداری و ب  روز رطانی آطان

 .شود باشدش کاهش فرایند تنی  و اارای تبریغات از امر  نتایج این ویژگی ترقی می ماهی  دیجیتالی آن می

  
گیری با یی برخوردار اط ش  ردگیری و اندازت تبریغات اینترنتی ب  دلیل ماهی  دیجیتالی، از قابری  :گیری و ردگیری با  قابری  اندازت

 .شود از روشنای گوناگونی برای ردگیری، ارزیابی عمرکرد و طنجش اثربخشی تبریغات اینترنتی اطتفادت می

  
های  توان پیامنا را برای اذب نیازها و خواطت  ب  دلیل قابری  هدف قرار دادن دقیق و مشخص مخاطبان، می :طراحی پیام آگنی

های  کنیم اطالعات بنتری در خصوص نیازها و خواطت  ین مخاطبان، طراحی کردش هنگامی ک  ما دقیقاً مخاطبان را شناطایی میمع

 .تر خواهد بود آیدش از این رو پیام آگنی ما بسیار اذاب آننا ب  دط  می

  
 .را نیز انجام دادتوان بالفاصر  فروش  در این نوع از تبریغات پس از نمایش آگنی می :قابری  فروش

  



 های کسب و کار تبلیغات اینترنتی محدودیت

غالب کاربران اینترن  در گروت طنی خاصی قرار دارند ک  این امر مواب کاهش مخاطبین این نوع از تبریغات  :محدودی  مخاطبین

 .شود می

  
 .یابد ها ب  شدت کاهش می گنیهای تبریغاتی احتمال مورد توا  قرار گرفتن آ ازدحام: با زیاد شدن تعداد آگنی

  
باشدش  های  زم می یکی از محدودیتنای تبریغات اینترنتی فقدان کنترل :های  زم در مورد محتوای تبریغات اینترنتی فقدان کنترل

رار دادن کودکان کنندگان با هدف ق اط  چرا ک  برخی از تبری  ای آمریکا، اینترن  را شبک  فریب نامیدت مرکز آموزشی ارتباطات رطان 

 .با پیامنای تبریغاتی زیرکان ، طعی در فریب آنان دارند

 

 

 

 

 

 

 


