
 

 

 

 

 خرید و فروش الکترونیک

 تهیه و تنظیم :

 دکتر مهدی رجبی
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 رید و فروش الکترونیکیخ

 تعاریف تجارت الکترونیک

 تجارت

 هر صورتی از ارائه کاال و یا خدمات و یا هردو که معموال در ازای وجه انجام می پذیرد، تجارت نام دارد.

  : تجارت الکترونیک

ترونیک، تعاریف متعددی ارائه شده است. در واقع مجموعه متنوع وسیعی از تعاریف و مفاهیم برای تجارت از تجارت الک

 الکترونیک وجود دارد که موضوعات، کاربردها و مدل های گوناگونی را در بر میگیرد.

 ز شبکه ها و اینترنت بطور کلی تجارت الکترونیکی، راه و روش جدید کسب وکار، به صورت الکترونیکی و با استفاده ا

می باشد. در این روش فرآیند خرید و فروش یا تبادل محصوالت، خدمات و اطالعات از طریق شبکه های رایانه ای و 

 .مخابراتی از جمله اینترنت صورت می پذیرد

 :  واژه کسب وکار الکترونیکی و ارتباط آن با تجارت الکترونیک

صیف مبادالتی که بین شرکای کسب وکار انجام می شود به کار می برندد. تعریدف   بعضی از افراد واژه تجارت را برای تو

تجارت با این دیدگاه منجر به سطحی نگری در واژه تجارت الکترونیکی خواهد شد. برای جبران ایدن سدطحی نگدری از    

 خوبی نشان دهند.واژه معادل کسب و کار الکترونیکی استفاده می کنند تا بتوانند دیدگاه همه جانبه آن را به 

کسب و کار الکترونیکی تعریفی گسترده از تجارت الکترونیکی است که نده تنهدا شدامر خریدد و فدروش محصدوالت و       

خدمات بلکه شامر ارائه خدمات به مشتریان، مشارکت شرکای کسب و کار، آموزش الکترونیکی و مبادالت الکترونیکدی  

 درون سازمانی میشود.

 کیچارچوب تجارت الکترونی

آنچه حائز اهمیت است این است که تجارت الکترونیکی به معنای داشتن وب سایت نیست، بلکه بسیار فراتر از آن است. 

برنامه کاربردی فراوانی از جمله بانکداری، کاریابی، خرید و فروش سهام، خرید و فروش دربازارهای آنالیدن، بازاریدابی و   
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تری، حراجی ها، خدمات مسافرتی و همکاری الکترونیکی در پروژه های تحقیق تبلیغات الکترونیکی، ارائه خدمات به مش

 و توسعه در تجارت الکترونیکی وجود دارد.

برای اجرای این برنامه های کاربردی، داشتن اطالعات پشتیبانی و زیرساخت های پشتیبانی اهمیت دارندد. شدکر زیدر،    

ه وسیله زیرساخت ها را نشان میدهدد. همچندین ایدن شدکر پیداده      پشتیبانی برنامه های کاربردی تجارت الکترونیکی ب

 سازی تجارت الکترونیکی را به پنج روش عمده زیر، ارتباط داده است:

 افراد 

 سیاست عمومی 

 بازاریابی و تبلیغات 

 خدمات حمایتی 

 شرکای کسب و کار 

 :تجارت الکترونیکی در برابر تجارت سنتی

فرصت های جدیدی برای سازمان ها ایجاد میکند. تغییر در فناوری، موجب تغییر  وجود هر فناوری پیشرفته، تهدیدها و

در قانونمندی های بازرگانی شرکت ها و متحول ساختن سیستم های سازمانی و اجتماعی می گردد. تکنولوژی اطالعات 

تواندد تداریر گدذار باشدد.     به عنوان لبه پیشرو تکنولوژی های جدید در سه پارامتر سرعت، دقت و هزینه فعالیت ها مدی  

 تکنولوژی اطالعات می تواند چهار مزیت عمده ایجاد کند.

 تولید خروجی های مشابه با هزینه کمتر 

 تولید خروجی ها بیشتر و با هزینه مشابه 

 تولید خروجی های مشابه با همان هزینه در زمان کمتر 

 تولید خروجی های مشابه با همان هزینه و همان زمان 
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  : جارت الکترونیکیفواید ت

         با بهره گیری از تجارت الکترونیک می توان مواندع جغرافیدایی و تفداوت روز و شدب در منداطق مختلدف را از میدان

 .برداشت

 ارتقای ارتباطات و گشودگی اقتصادی در سطح ملی و بین المللی 

 به شکر های جدیدتر می شود مسیر هدایت کسب و کار را تغییر میدهد و بدین ترتیب باعث تبدیر بازارهای سنتی. 

     باعث تغییرات چشمگیر در شرایط رقابتی می شود. به عنوان مثال ظهور و ورود سریع رقبای جدیدد، جهدانی شددن

 .رقابت، رقابت شدید دراستانداردها و غیره

 فرصت های جدید برای جایگزینی کسب و کار 

 ایجاد مشاغر و فرصتهای شغلی جدید در زمینه های مختلف 

 ث افزایش قدرت تجزیه و تحلیر بازار می شود و شرکت می تواند بر اساس این تجزیه و تحلیدر اسدترات ی هدای    باع

 .فروش یا بازاریابی خود رادر یک یا چند عرصه تغییر دهد

    قدرت تجزیه و تحلیر کاال افزایش می یابد بطوریکه اطالعات بدست آمده از مشتریان برای تولید کاالهای جدیدد یدا

 .ر در تولیدکاالهای قبلی مورد استفاده قرار میگیردتغیی

 ورود به بازارهای جدید و استرات یک بدون در نظرگرفتن مرزها 

 

 معایب تجارت الکترونیکی

در مقابر تمامی فواید فوق، تجارت الکترونیک مسائلی را با خود به همراه دارد که چنانچه برای آنهدا راه حدر مناسدبی    

 وی گی هایش را تحت الشعاع قرار دهد از جمله:اتخاذ نشود میتواند 

 سهولت در سرقت اسرار ور رموز محرمانه سازمان ها 

 عدم تبیین قوانین مالیاتی دقیق 

 عدم تبیین قوانین گمرکی دقیق 

 عدم آشنایی با قوانین، آداب، رسوم و فرهنگهای ملر مختلف 

 کالهبرداری از طریق کارت های اعتباری 

 عدم اعتماد و امنیت 

 (امنیت )جنبه های مختلف امنیت: تشخیص هویت، عدم انکار، یکپارچگی اطالعات، محرمانگی اطالعات 

 عالوه بر موارد فوق، تمام کاالها به صورت صددرصد قابر ارائه و فروش از طریق اینترنت نمی باشند. 
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 خدمات به حواس المسه،  میزان وابستگی انتخاب محصول به حواس پنجگانه انسان، هرچه برای انتخاب محصوالت و

بویایی و چشایی نیازبیشتری باشد، امکان خرید الکترونیکی آن کمتدر خواهدد بدود. در حدالی کده حدواس بیندایی و        

 .شنوایی از طریق رسانه های الکترونیکی قابر انتقال می باشند

  بسیاری از مشتریان به منافع بسیای از مشتریان ممکن است به دالیر مختلف خرید الکترونیکی را نپذیرند. در مقابر

 .و مزایای روشهای جدید و آسان خرید واکنش مثبت نشان خواهند داد

 

 :  جایگاه تجارت الکترونیکی در آینده

و –یکی از بزرگترین تحلیر گران صنعت تجارت الکترونیکدی   – Forrester با توجه به بررسی های موسسه تحقیقاتی

و مزیتهدای رقدابتی حاصدر از آن، الزم اسدت کده       ونیدک در کشدورهای پیشدرفته   رشد سریع و روزافزون تجدارت الکتر 

کشورهای در حال توسعه به منظورحضور در بازار رقابت جهانی سریعا در استرات یهای تجاری و بازرگدانی خدود تجدیدد    

 نظر اساسی کنند.

امور تحقیقاتی است و مراکز ایجاد شدده در   در ایران استفاده از عمومی از اینترنت بیشتر دردانشگاه ها و به منظور انجام

شهرها نیز درسطح محدودی فعالیت می نمایند و کاربران بیشتر به منظدور الکترونیکدی و تلفدن از راه دور، از اینترندت     

استفاده می کنند. بعالوه بسیاری از قوانین و بسترهای الزم برای تجارت الکترونیک در کشور هنوز فراهم است. بنابراین 

 نمی توان انتظار داشت که تجارت الکترونیک به سرعت در جامعه گسترش یابد.

در حال حاضر روند خوبی در حوزه بانکداری الکترونیکی در کشور مشاهده میشود. ایجاد بانک های خصوصدی متعددد و   

ب کرده است. همچنین ظهور شعبات الکترونیکی آنها، بانکهای دیگر کشور را نیز برای سرمایه گذاری در این بخش ترغی

امکان خرید اینترنتی توسط کارت های اعتباری در کشور توسط چندین بانک فراهم شده است. بدیهی است ایدن روندد   

 رو به رشد، نیازمند دانشگاهی متعددی درزمینه مربوط به پیاده سازی تجارت الکترونیکی و موارد مرتبط با آن است.

  : اینترنتی فروش و خرید تعریف

 ه طرفداران باالیی را به خود جذبمی باشد ک تجارت ک تعریف کلی از روش های مدرنی اینترنتی فروش خرید و

 .نموده است 

 

امروزه شیوه های نوین تجارت سبب شده تا افراد بتوانند خرید و فروش های خود را به سادگی به انجام رسانند. در این 

 کسدب  و خدمات مختلفی را به صدورت اینترنتدی عرضده نمدود و از ایدن طریدق اقددام بده         محصوالت زمینه می توانند

وشاک، زیور آالت، مواد غذایی، خوراکی، صنعتی، خددماتی نظیدر مشداوره هدای تحصدیلی،      کرد. خرید و فروش پ درآمد

https://aradbranding.com/%d8%aa%d8%b9%d8%b1%db%8c%d9%81-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d9%88-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/
https://aradbranding.com/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87/
https://aradbranding.com/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87/
https://aradbranding.com/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
https://aradbranding.com/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b4%d8%b1%d9%88%d8%b9-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa/
https://aradbranding.com/what-are-the-profitable-products-to-start-a-business/
https://aradbranding.com/what-are-the-profitable-products-to-start-a-business/
https://aradbranding.com/the-advantage-of-trading-abroad-and-earning-dollars/
https://aradbranding.com/the-advantage-of-trading-abroad-and-earning-dollars/
https://aradbranding.com/the-advantage-of-trading-abroad-and-earning-dollars/
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بهره مندی از این محیط مجازی اقدام به ارائه آن ها نمود و  نتیجه در توان می که باشد می اموری جمله از …ازدواج و 

 .مشتریان خود را از نقاط مختلف جذب نمود

  :خرید و فروش اینترنتی  یامزای

 راحتی خرید اینترنتی 

شما می توانید در منزل، محر کار یا هر مکان دیگری بنشینید و به راحتی خرید اینترنتی خود را انجام دهید. همچنین 

می توانید به همان آسانی که محصوالت را از طریق اینترنت سفارش می دهید، می توانید درخواست خریدد محصدوالت   

 .شگاه اینترنتی ضوابط خاص خود را برای لغو سبد خرید محصوالت داردخود را لغو کنید. البته هر فرو

 :دالیر رضایت خریداران از انجام خرید اینترنتی بسیارند، ما اینجا به چند مورد اشاره می کنیم

 صرفه جویی در زمان خرید 

 راحتی انجام خرید 

 امکان جستجو و بررسی قبر از خرید 

 ا قیمت های کمتروجود تخفیف های مناسب و محصوالت ب 

 تنوع بسیار زیاد برای خرید 

 امکان مقایسه بین گزینه ها قبر از خرید 

 امکان پرداخت در محر 

 صرفه جویی در زمان 

دیگر نیازی نیست که مشتریان برای انجام خرید در صف منتظر بمانند تا هزینه محصوالت خریداری شدده را بپردازندد.   

قابر اتصال به اینترنت باشد، خرید اینترنتی خود را انجام دهند و دیگدر نیدازی بده     مشتریان می توانند در هر مکانی که

هدر دادن وقت برای رسیدن به مکان فیزیکی فروشگاه ها نیست. همچنین وضدعیت محصدوالت خریدداری شدده مثدر      

 .وضعیت سفارش، تحویر و در حال ارسال را از طریق فروشگاه اینترنتی پیگیری کنند
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 کان مقایسهقابلیت ام 

فروشگاه های اینترنتی، گستره وسیعی از تنوع و قیمت گذاری ها را ارائه می دهند تا بتواند مشتریان با گستره سلیقه و 

 .نیازمندی های متفاوت و بیشتری را جذب کنند

خی از فروشگاه شما می توانید قبر از خرید، گزینه هایی که مدنظرتان هست را بصورت اینترنتی با هم مقایسه کنید. بر

های اینترنتی، قابلیت امکان مقایسه بین محصوالت مختلف و مشاهده نظرات کاربران درباره محصوالت خریداری شدده  

 .را ارائه می دهند تا مشتریان برای انجام خرید خود، تصمیمات بهتری بتوانند بگیرند

 دسترسی همیشگی 

ساعت شبانه روز باز است و آماده خدمت رسانی به مشدتریان   24ته، روز هف 7روز سال،  365هر فروشگاه اینترنتی، در 

 .تر هستند، خرید اینترنتی خود را انجام دهند می باشد. بنابراین مشتریان می توانند هر زمانی که راحت

 صرفه جویی در هزینه 

ه هدای مختلفدی را برگدزار    مدیران کسب و کار برای جذب مشتریان بیشتر به فروشگاه اینترنتی خود، کمپین و جشنوار

می کنند و تخفیف های چشم گیری ارایه می دهند. گاهی اوقات برخی از محصوالت از نظر تعداد باقی ماندده و هزینده   

نگهداری برای کسب و کار، دردسرساز می شوند لذا مدیران کسب و کار برای خرید بیشتر محصوالت دردسرساز تخفیف 

 .این نوع محصوالت ترغیب شوندمی دهند تا مشتریان برای خرید 

سهولت خرید یکی از امتیازات برتر فروشگاه های اینترنتی می باشد. اما کداربرانی هدم هسدتند کده تنهدا بدرای کسدب        

اطالعات بیشتر از اینترنت استفاده می کنند و تاکنون خرید اینترنتی انجام نداده اند. برخی هم هراس این را دارندد کده   

 .که به اینترنت اعتیاد پیدا کرده اند، به خرید اینترنتی هم اعتیاد پیدا کنندممکن است همانطور 
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  :اینترنتی خرید و فروش  معایب

 تاخیر در ارسال 

ساعت طول نمی کشدد، امدا    1هرچند که زمان الزم برای کسب اطالعات، یافتن محصول موردنظر و خرید آن بیشتر از 

و گاهی حتی روز ها یا برخی مواقع چند هفته طول می کشد. این امدر موجدب   ساعت  1زمان ارسال محصول بیشتر از 

می شود که برخی از کاربران از خرید اینترنتی اجتناب کنند. یکی از مزایای فروشگاه سنتی نسبت به فروشگاه اینترنتی 

 .در تحویر آنی محصوالت به مشتریان است

 ملموس نبودن محصول 

ه سنتی نسبت به فروشگاه اینترنتی این اسدت کده بده مشدتریان امکدان لمدا و مشداهده        یکی دیگر از مزایای فروشگا

محصوالت را از نزدیک می دهد. برای مثال فروشگاه سنتی پوشاک به شما این امکان را می دهد که لباس را بپوشدید و  

دهد که قبر از خریدد، بدا محصدول     خود را در آینه ببینید و یا فروشگاه سنتی ابزار الکترونیکی این امکان را به شما می

 شدود  مدی  موجدب  و اسدت  کنندده  گمدراه  اینترنتدی  هدای  فروشگاه از برخی در موجود تصاویر موردنظر خود کار کنید.

ن نبوده است و یدا حتدی ممکدن اسدت     آنا سلیقه با مطابق یا و موردنیاز اصال که کنند خریداری را محصوالتی مشتریان

 .قعیت متفاوت با تصاویر فروشگاه های اینترنتی باشدرنگ و اندازه محصوالت در وا

 .همین امر موجب می شود که کاربران احساس خوبی درباره ی خرید اینترنتی نداشته باشند

 نبود تعامل بین خریدار و مشتری 

 کده  هدایی  یفتخف از غیر فروشگاه های سنتی این امکان را به کاربران می دهد که با خریدار بر سر قیمت مذاکره کنند.

 وجدود  اینترنتدی  فروشدگاه  در محصدول  خریدد  حین تخفیف کنند، می ارائه مشتریان به خاص های دوره در کارفرمایان

هدم بگیرندد، امدا در     تخفیدف  زنی چانه با خرید حین در سنتی، های فروشگاه از خرید با توانند می افراد از برخی. ندارد

 .فروشگاه اینترنتی این قابلیت وجود ندارد
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 کالهبرداری های اینترنتی 

تجربه نشان داده که برخی از فروشگاه های اینترنتی با هدف کالهبرداری برپا شده اند و یا سامانه پرداخت آندان ایمدن   

نبوده است و یا حتی به حریم خصوصی کاربران تجاوز شده است. این موارد تجربه تلخدی از خریدد اینترنتدی در ذهدن     

د و موجب می شود اعتماد این دسته از کاربران حتی به فروشگاه های اینترنتی مطمدنن نیدز کدم    کاربران ایجاد می کن

 .شود

بنابراین مشتریان باید قبر از خرید و واردکردن اطالعات شخصی خود اطمینان حاصدر کنندد کده فروشدگاه اینترنتدی      

 .مطمننی را برای خرید انتخاب کرده اند

 

 خرید و فروش الکترونیک های الزم برای  زیرساخت

 
 .را به دو بخش فنی و محیطی تقسیم کردخرید و فروش الکترونیک های  توان زیرساخت از یک دیدگاه می 

 

 :بسترهای فنی شامل

 د اینترنت پرسرعت

 د شبکه ارتباطی

 د دولت الکترونیک

 د تجارت الکترونیکی

 

 :بسترهای محیطی

 د محیط فرهنگی

 د محیط قانونی

 د محیط آموزشی

 د اینترنت پرسرعت 1

 
رود و به  های توسعه صنعتی، اقتصادی کشورها به شمار می امروزه استفاده از اینترنت پرسرعت به عنوان یکی از شاخص

 .باشد های بیشتر استوار می یتتوان گفت توسعه تجارت الکترونیک نیز برپایه اینترنت پرسرعت با قابل جرأت می

 

 

http://e-businesssanandaj.blogfa.com/post/5
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 د شبکه ارتباطی2

 
 .آیند ها به حساب می های الکترونیکی ابزار نیرومندی برای گسترش و تعمیق فعالیت سازمان شبکه

کند و با نگاهی دقیق تر، جامعده   در بستر یک جامعه اطالعاتی پیچیده، کارکرد مورر شبکه یعنی همگرایی را تصویر می

هدای   هدای شخصدی، شدبکه    سازمانی ، شدبکه  ها، شبکه درون های میان سازمان های متعدد : شبکه شبکهترکیبی است از 

 . شدود  هدا جداری مدی    هدای فرامدرزی اساسداط اطالعدات از طریدق همدین بزرگدراه        هدا شدبکه   ای و عدالوه بدر ایدن    رایانده 

اند و تاکید داشدته اندد    تماعی یاد کردهسازی به عنوان عوامر تحوالت و تغییرات اج ها و شبکه برخی از محققان از شبکه

که شبکه ها نقش مهمی در ارتقای اصالحات و تضمین پایداری آن ها در جوامع دارند ، زیرا شبکه ها ابدزار قدرتمنددی   

 . های جدید هستند برای تبادل اطالعات و دانش و ایجاد اجماع در خصوص رهیافت

 
  دولت الکترونیک  د3

 
لف در بستر اینترنت موضوعی است که هنوز به طور کامر در بین مدردم در کشدورهای مختلدف    استفاده از خدمات مخت

رواج پیدا نکرده است و ایجاد یک تعامر مناسب بین سازمانهایی که خدمات خود را از کاندال اینترندت ارائده میکنندد و     

 .ده و هسدددتمدددردم جامعددده، همدددواره یکدددی از اهدددداف سیاسدددتگذاران فنددداوری اطالعدددات در کشدددورها بدددو     

توان گفت که مردم چه به عنوان مصرف کننده و چه به عنوان تولید کننده، هنگامی از اینترنت استفاده  به طور کلی می

می کنند که برایشان مفید بوده و مزایای مشخصی را برای آنان فراهم میسازد. چگونگی تشدخیص نیداز مدردم و ایجداد     

ترنت موضوعی است که دولتها و ارائه دهندگان خدمات میبایسدت آن را فدرا   تسهیالت مناسب ارائه خدمات از طریق این

گیرند. مشخصا این یادگیری در هر کشوری به صورت همگون بین دولت و کسب و کارها پیش می رود و در کر سدطح  

 .دانش جامعه در حوزه اقتصاد دیجیتالی را نشان میدهد

 د محیط فرهنگی 4

 
های آن موانع متعددی وجود دارند که یکی از ریشه دارترین و موررترین آنها  عات و شاخهدر به کارگیری تکنولوژی اطال

تواند موانع فرهنگی باشد. برخی از ابعاد مهم موانع فرهنگی از جمله تفاوتهای بین فرهنگی، تمایالت به معدامالت رو   می

 .، مشکر زبان، تنوع بازارها، تفاوت در آداب و رسوم اشاره کرد در رو
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 : برخی مشکالت در این زمینه عبارت اند از

 مشکالت فرهنگی 

  تمایر به معامالت رودررو : مهمترین مشکر فرهنگی برشمرده شده 

  زبان 

  بازاریابی 

  عدم سهولت کار با شبکه و آموزش 

  ضربات فرهنگی 

 د محیط قانونی 5

 
مواره به عنوان یکی از پدیش نیازهدا و زیرسداخت    قانونمندی و تدوین نظام حقوقی و قضایی حاکم بر محیط دیجیتال ه

فناوری ارتباطات و اطالعات( کشورهای مختلف، توجهی همسنگ با لدزوم  )ICT های اولیه در مدل های ملی توسعه ی

 .دسترسی مناسب و ارزان قیمت همگانی و همچنین ضرورت امنیت اطالعات را به خود اختصاص داده است

 د بانکداری الکترونیک 6

 
هدای سدنتی تجدارت و جدایگزینی آن بدا تجدارت        های ناشی از انقالب اطالعات، تحول در شدیوه  ترین پدیده کی از مهمی

 .الکترونیک است

 
ترین زیربنای تجارت الکترونیک محسوب  رو به واسطه نقش پول و بانکداری در تجارت، بانکداری الکترونیک اصلی از این

 .شود می

 
گیدری از فنداوری اطالعدات از     ه اقتصادی که وظیفه ارائه خدمات پولی و مالی را دارند بدا بهدره  عنوان یک بنگا ها به بانک

نفعانشان را فراهم کنند و از سدوی دیگدر    های خود را کاهش داده و موجب سود دهی خود و ذی توانند هزینه سویی می

 .موجب رضایتمندی مشتریان خود شوند

 

 ینترنتی چیست؟اصول قیمت گذاری محصوالت فروشگاه ا

اندازی فروشگاه اینترنتی کسب درآمد و سودآوری است. برای دست پیددا کدردن بده درآمدد و      کی از اهداف مهم در راهی

  گذاری شوند. در این مطلب بدا قدوانین قیمدت    سود بیشتر باید محصوالت، کاالها و خدمات یک فروشگاه اینترنتی قیمت

گذاری محصوالت فروشدگاه    شوید. پیش از آن با مفاهیم موردنیاز در قیمت می گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی آشنا

 .کنیم ها نیاز خواهید داشت را عنوان می گذاری به آن ها و سایر نکاتی که شما برای قیمت اینترنتی و استرات ی
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بازاریابی فدروش اسدت. طراحدی    اندازی فروشگاه اینترنتی و تجارت الکترونیک، امور مالی و  های مهم در راه یکی از جنبه

شددت در رشدد و روندق      ای نیسدت امدا بده    گذاری صحیح در پیشرفت تجارت الکترونیک کار ساده یک استرات ی قیمت

بدرد. پدا    کند و میزان تقاضای مشتریان را باال می وکارتان اررگذار است. این استرات ی شما را در رقابت ممتاز می کسب

گذاری  روشگاه آنالین خود مشاهده خواهید کرد. در ادامه با بررسی انواع مختلف تکنیک قیمترونق بسیار زیادی را در ف

 .محصوالت فروشگاه اینترنتی با شما همراه هستیم

 

اندازی فروشگاه اینترنتی به حداکثر رساندن سود و درآمد است پا اگدر اسدترات ی دقیقدی در قیمدت      هدف شما از راه

 .توانید به سود و درآمد برسید ینترنتی خود نداشته باشید نمیگذاری محصوالت فروشگاه ا

 

 های قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی را بدانید؟ چرا باید استراتژی

گدذاری محصدوالت    اجازه دهید این قسمت مهم را با یک مثال ساده برایتان توضیح دهیم تا با اهمیت توجده بده قیمدت   

روید تا آبمیوۀ طبیعی خرید کنید. در بین  شوید. فرض کنید برای خرید به فروشگاهی می فروشگاه اینترنتی بیشتر آشنا

 .های طبیعی موجود است ها سه برند متفاوت از آبمیوه قفسه

است. شدما   X های طبیعی های طبیعی اول مربوط به برندی است که قیمت بسیار ارزانی دارد. قیمت این آبمیوه آبمیوه

 .آبمیوه را خریداری نکنید چون به نظرتان این قیمت عجیب است و حتماط کیفیت مناسبی ندارددهید این  ترجیح می
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های طبیعی دوم مربوط به برندی بسیار معتبر از یک شرکت خیلی معروف است. شما بدون شک از کیفیدت ایدن    آبمیوه

ت کده ایدن هزینده را بپردازیدد     است به نظرتان منطقی نیس 5Xهای طبیعی مطمنن هستید اما چون قیمت آن  آبمیوه

 .هرچند که کیفیت محصول بسیار باال باشد

هدم   اید و از کیفیدت آن  بار از محصوالت دیگر آن خرید کرده های طبیعی سوم مربوط به برندی است که قبالط یک آبمیوه

تناسب اسدت و شدما   است. به نظر شما این قیمت و کیفیت باهم م 3Xهای طبیعی این برند  راضی بودید. قیمت آبمیوه

 .توانید محصول موردنظر خود را باکیفیت خوب و قیمت منطقی خریداری کنید می

جهت اهمیت دارد که مشتری در خرید اول با وسدواس    های قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی از این استرات ی

 .کند ایر برندها از شما خرید میبر کیفیت و قیمت مناسب و معقول در رقابت با س  در خریدهای بعدی با تکیه

اید. ولی ممکن است تا بده   ها را ارزیابی کرده اید و در رابطه با قیمت کاالها آن شما همیشه در جایگاه مشتری قرار داشته

شوند! اگر شما خودتان بخواهیدد محصدولی را قیمدت     ها چگونه مشخص می حال به این فکر نکرده باشید که این قیمت

دهید که بتوانید هم سود کافی داشته باشید و هم مشتری از شما خریدد   ه چه روشی این کار را انجام میگذاری کنید ب

 !کند
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کنیم. اگدر محصدول شدما در نگداه اول از دور      ها توجه می ما در مقایسۀ دو محصول از یک نوع در نگاه اول به قیمت آن

  .دهد را از دست می ها خارج شود محصول شما شانا انتخاب شدن گردونۀ انتخاب

 

 اساس قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی

تعیین قیمت یک محصول بر اساس مفاهیم خاصی است که در قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتدی نقدش دارد.   

 :باید در تعیین قیمت محصوالت به مفاهیم زیر دقت کنید استاندارهای قیمت گذاری شفاف برای در نظر گرفتن

 رزش یاا (value): گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی خود به این نکته توجه کنید که مشدتری   اگر در قیمت

 ازای بده  خریددار  که است مزایایی به کاال یک ارزش. شود می تر ساده برایتان مسیر کند سود خود خرید از  باید

ی مطلدوب از برندد در   تصویرسداز  و فروش از پا خدمات. شود می مند بهره آن از کند می پرداخت که ای هزینه

 .شود گذاری مطلوب برای کاال و خدماتی که به او ارائه می ذهن مشتری یعنی ارزش

 قیمت یا (price): تواند  شود و مشتری در ازای آن می قیمت قسمتی که است که توسط فروشنده مشخص می

 .از کاال یا خدمات موردنظر استفاده کند

 هزینه (cost): ها بخشی است که شامر موارد متغیر و رابت است و در تولید یک محصول نقش دارد هزینه. 

 

اگر به قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی خود توجه نکنید و اشتباه کنید در آن لحظه شما سود و اعتبار تجارت 

 .اید داده الکترونیک خود را ازدست

 والت فروشگاه اینترنتیهای موردنیاز برای قیمت گذاری محص استراتژی

با توجه به اهمیتی که قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی دارد باید آموزش ببینید که برای تعیدین قیمدت ایدن    

طدورکلی شدامر    گذاری محصول بده  به چه روشی است؟ استرات ی قیمت استراتژی قیمت گذاری محصول محصوالت

 :سه مورد است
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 Cost Plus اینترنتی برحسب هزینهگذاری محصوالت فروشگاه  قیمت

های تولید و یا خرید محصول را بده ازای   برای قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی با این روش کافی است هزینه

شود. بده ایدن    ها کنید که قیمت محصول مشخص می عالوۀ هزینه  یک عدد محصول محاسبه کرده و سود موردنظر را به

 .شود گفته می Cost Plus روش

Markup Pricing 

ها در محاسبۀ نرخ سود خود برای هر محصدول میدزان مشخصدی     فروشان وجود دارد که آن روش دیگری نیز برای عمده

 Markup Pricing کنند. بده ایدن روش   تومان سود اضافه می 3000گیرند. مثالط برای هر محصول  سود را در نظر می

 .شود گفته می

Target Return Pricing 

ای اسدت کده    گیرند بر اساس بازگشت سدرمایه  ها برای قیمت گذاری محصوالت در نظر می شی که معموالط تولیدکنندهرو

اند. تعیین میزان بازگشت سرمایه نیز براساس سود صنعت از محصوالت تولیدکنندده اسدت. در    برای خود محاسبه کرده

% باشد، تولیدکننددۀ کیدف و کفدش    35مایه برابر با این روش مثالط اگر در صنعت کیف و کفش چرم مشهد بازگشت سر

 Target کند. بده ایدن روش   های تولید کاال اضافه کرده و قیمت محصول را محاسبه می % به هزینه35چرم مشهد نیز 

Return Pricing شود گفته می. 

 

 انواع مدل های قیمت گذاری چگونه است؟

تواند از  تحلیلی فروشنده مرتبط است و هر فرد در تجارت خود می کاال کامالط به سیستم آماری و فرمول قیمت گذاری

سدازی مسدیر قیمدت گدذاری      محصوالت را برای شفاف  انواع قیمت گذاری الگوریتم وی ۀ خود استفاده کند. در ادامه

 .ایم محصوالت برای شما آورده

 (Economy pricing) قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی به روش اقتصادی

های تولید کاهش پیدا کند و در نتیجه محصول با  در این روش باید برنامه دقیق و مشخصی وجود داشته باشد که هزینه

اندد از ایدن روش اسدتفاده     های بزرگی که اعتماد مشدتریان خدود را جلدب کدرده     قیمت ارزانی ارائه شود. معموالط شرکت
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کدار و کوچدک کارآمدد نخواهدد بدود. چدون        های تازه برای شرکت کنند تا فروش بیشتری داشته باشند. اما این روش می

 .کنند که محصول دوام و کیفیت مناسبی نخواهد داشت مشتریان تصور می

 penetration pricing/ loss-leader) قیمت گذاری محصوالت فروشگگاه اینترنتگی بگه روش نفگو ی    

pricing) 

رد، سیستم تاکسیرانی آنالین اسنپ است. اسنپ در شروع کار خود توان به آن اشاره ک مثال روشنی که در این مورد می

از اینکه مردم با آن آشنا شدند و بده آن    کرد. پا های تخفیفی بسیار زیادی را عرضه می های بسیار پایین و طرح قیمت

 .جایی در نظر گرفت عنوان نرخ جابه های معمولی بازار را به اعتماد کردند قیمت

 

تر از حد معقول اتخاذشده و پا از کسب جایگاهی خوب و استوار در میدان   باید قیمت محصول پاییندر این روش اول 

کند. شرط مهمی که در این روش وجود دارد این است که بایدد مواندع ذهندی افدراد      ها افزایش پیدا می مشتریان قیمت

 .ا به دست آورندنسبت به محصول موردنظر از بین برود و آن را قبول کنند و اعتماد الزم ر

 (Geographical Pricing) قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی به روش جغرافیایی

شود. در این روش در مناطقی که نیاز  های متنوع عرضه می در این روش یک محصول مشابه در مناطق مختلف با قیمت

 .شود محصول در نظر گرفته می به محصول موردنظر بیشتر و دسترسی به آن کمتر است قیمت بیشتری برای

 (premium pricing) قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی به روش باال

معموالط در محصوالتی که رقیب کمتری برای آن وجود دارد و یا محصولی که وی گی خاص آن موردنیداز جامعدۀ هددف    

ید مطمنن شود کده محصدول مدوردنظر او دارای    شود. در این روش شرکت با است باقیمت بسیار باالتر از رقبا عرضه می

 .ای است که مخاطب حاضر به پرداخت هزینۀ بیشتر برای آن است امتیازات وی ه
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 (Psychological Pricing) قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی به روش روانی

را در انتهای قیمت خود دارندد بسدیار    9شده میزان خرید و توجه افراد به محصوالتی که عدد   طبق تحقیقاتی که انجام

تومدان. ایدن قیمدت در     99000نویسند  جای آن می تومان باشد به 100.000بیشتر است. مثالط اگر قیمت یک محصول 

دهید. از ایدن روش در   مقایسه با قیمت قبر از نظر نرخی فقط کمی متفاوت است اما نرخ فروش را بسیار زیاد تغییر می

 .شود شود و به آن قیمت گذاری عدد فرد گفته می های آنالین ایرانی و خارجی استفاده می بسیاری از فروشگاه

 Dynamic Pricing / Time-Based) قیمگت گگذاری محصگوالت فروشگگاه اینترنتگی بگه روش  ویگا       

Pricing) 

ها بیشترین سدود را   تکند تا شرک در این روش با توجه به میزان تقاضا و نیاز افراد قیمت محصوالت و خدمات تغییر می

 .کنند ونقر از این روش برای فروش بلیط های خود بسیار زیاد استفاده می های حمر کسب کنند. مثالط شرکت

 (Price Skimming) قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی به روش سرشیرگیری

حدد معمدول بدرای محصدولی کده       این روش برخالف روش نفوذی است. در این روش با تعیین قیمدت بسدیار بداالتر از   

دهدد و   کار رفته است پا از حضور رقیبان در عرصۀ ارائۀ محصول قیمت آن را کداهش مدی    تکنولوژی خاصی در آن به

آورد. در این روش به دلیر قیمت باالی محصول تصویر ذهنی یدک محصدول    سهم بسیار بیشتری از بازار را به دست می

 .ودش خاص در ذهن افراد نقش بسته می
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های بزرگی مانند سونی از این روش برای تعیین قیمت محصوالت صوتی و تصویری خود بسدیار اسدتفاده    معموالط شرکت

 .شود چیز نابود می  کند. در این روش اگر رقبا محصول بازار محصول موردنظر را به دست آورند همه می

 

 (pricing Bundle) ای قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی به روش مجموعه

اید. قیمت کلی این محصوالت کده در   های مختلف محصوالت متنوع بسیار زیاد مشاهده کرده این روش را در فروش پک

تدر حدذف    ها بسیار کمتر است. با استفاده از ایدن روش محصدوالت قددیمی    اند از قیمت تکی آن یک مجموعه قرار گرفته

 .شوند می

 (Market-Based Pricing) نترنتی به روش بر مبنای بازارقیمت گذاری محصوالت فروشگاه ای

کنندۀ قیمت محصوالت و خدمات است. فروشدندگان اگدر    معموالط بازار تعیین (Marketing-Based price) در روش

 های متمایزی را همراه با محصدول  بخواهند محصول خود را باقیمتی باالتر از نرخ بازار عرضه کنند باید خدمات و وی گی

 .اند ارائه کنند که سایر رقبا به آن نپرداخته

 (Freemium Pricing) قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتی به روش فریمیوم

اید  افزارهای مختلف مشاهده کرده معموالط این روش در دنیای دیجیتال بسیار پرکاربرد است. حتماط هنگام نصب کردن نرم

افدزار بایدد    ت رایگان در اختیار داشته باشید اما برای استفاده از امکاندات بیشدتر آن ندرم   صور  ها را به توانید از آن که می

 .ای را پرداخت کنید هزینه
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توانندد در صدورت    در قیمت گذاری محصوالت به روش فریمیوم مخاطبان با در اختیار داشتن نسخۀ رایگان محصول می

های اضدافی فعدال شدده و     رداخت کنند. با پرداخت هزینه قابلیترضایت برای تهیۀ نسخۀ کامر آن هزینۀ موردنظر را پ

 .گیرد امکانات کامر در اختیار مخاطب قرار می

 

 Product-Quality) کیفیگت -محصگول  رهبگری  روش بگه  قیمت گذاری محصوالت فروشگاه اینترنتگی 

leadership) 

ای کده   د است اما مشتری بده ازای هزینده  خری در این روش قیمت محصول تا حدی باال است که کاال برای مشتری قابر

کند کیفیت و لوکا بودن آن محصول را نیز خریداری کدرده اسدت. ایدن روش قیمدت گدذاری مخصدوص        پرداخت می

در صنعت خودرو و شرکت چرم مشدهد در ایدران جدز      BMW هایی است که دارای مزیت رقابتی هستند. شرکت برند

 .این گروه هستند

 (Captive Product Pricing) فروشگاه اینترنتی به روش گرفتار کنندهقیمت گذاری محصوالت 

کنند. در این روش در ابتدا مشتری محصدولی را بدا قیمدت     های خدمات ارتباطی از این روش استفاده می معموالط شرکت

هدا پدایین    یمدت آن کند اما در ادامه برای استفاده از آن باید خدمات دیگری را تهیه کند کده ق  بسیار کمی خریداری می

 .نیست
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  یشنهاد برای ارتقاء فروش اینترنتی : 20

 های خود صادقانه رفتار کنید در فروش محصوالت و سرویس  -1

قبر از هر چیزی، صادق بودن در کار نکته موفقیت و شروع یک فروش قدرتمند خواهد بود. شاید به ظاهر چنین توصیه 

ت ها توجه کمی به این موضوع دارند. برای مثال، خیلی از تجارت ها شروع ای مضحک به نظر برسد، اما بسیاری از تجار

به خرید و آماده سازی محصوالتی می کنند که قادر به پرداخت همه هزینه آن ها نیستند و از چک و دیگر روش هدای  

ان خیلدی  پرداخت اقساطی استفاده می کنند. در صورتی که ممکن است فروش مناسدبی نداشدته باشدند و محصوالتشد    

کمتر از حد انتظار به فروش بروند. در چنین حالتی مقدار زیادی محصول فروخته نشده و اقساط سنگین باقی می ماند. 

 .همین مسنله دلیر ورشکست شدن خیلی از تجارت ها بوده است

باشد، اما بی توجهی شاید در نگاه اول این دیدگاه، به نوعی بلندپروازی در تجارت باشد و به خودی خود مشکلی نداشته 

به واقعیت ها می تواند گریبان گیر شما شود. شما نباید بلندپروازی را با جهالت اشتباه بگیریدد. هدیو وقدت واقعیدت را     

نادیده نگیرید و تحت هر شرایطی واقع بین باشید. هیو اشکالی ندارد اگر از کم شروع کنید و بده مدرور مقددار تولیدد و     

دهید. شاید بعضی اوقات شنیده باشید که می توان یک شبه راه صد ساله را طی کدرد امدا بده    سفارشات خود را افزایش 

 .این صحبت ها توجه نکنید. موفقیت نیاز به تالش مستمر دارد

مورد دیگری که به صداقت در کار مرتبط می شود، اعتماد کاربران به تجارت و برند شماست. هیو وقت ادعدایی نکنیدد   

انجام دهید و از اغراق کردن و تعریف بیجا به شدت دوری کنید. کاربران و مشدتریان امدروزی هوشدیار     که نتوانید آن را

بوده و گول چنین وعده هایی را نمی خورند. بنابراین صادق باشید و سعی کنید در تمام بخش هدای تجدارت خدود بدی     

 .پرده و بدون حاشیه فعالیت داشته باشید

در این حوزه این است که فکر می کنند باید هر طور که شدده تجدارت و کمپدانی خدود را     اشتباه خیلی از افراد مشغول 

بزرگ کرده تا جزو بزرگان آن زمینه قلمداد شوند. تالش بی وقفه برای رسیدن به این هدف به راحتی باعث می شود تا 

ربران و مصرف کنندگان به تجارت های شما از اهداف مهمتر فاصله بگیرید. نکته حائز اهمیت دیگر این است که اتفاقاط کا

کوچک نیز اهمیت داده و آن ها را به خاطر ارائه خدمات شخصی سازی شده تر و موارد مشابه، اولویت قرار مدی دهندد.   

 .تحت هر شرایطی سعی نکنید نقش بازی کنید تا خودتان را چیزی که نیستید نمایش دهید

 های بیشتر استفاده کنید لیکهای تبلیغاتی برای دریافت ک از افزونه  -2

از جمله مهمترین و مؤررترین روش های تبلیغات کارآمد هستند. گوگدر بده عندوان بزرگتدرین مرجدع       تبلیغات کلیکی

فراهم کدرده اسدت. چندین سیسدتم       AdWordsسیستم تبلیغات کلیکی جایگاهی مناسب برای تبلیغات شما با کمک

نیز ارائه شده است. این روش از تبلیغات تأریر زیادی در کسدب بازدیدد و رتبده     Bing مشابهی توسط موتور جستجوی

رفته این است که شما می توانید از افزونه برای هر وب سایتی دارد. اما نکته ای که کمتر مورد توجه وب مسترها قرار گ

 .نیز بهره مند شده تا تبلیغات خود را هدفمندتر کنید Ad Extentions های تبلیغاتی یا

https://modireweb.com/what-is-ppc
https://modireweb.com/what-is-ppc
https://modireweb.com/Google-Ads
https://modireweb.com/Google-Ads
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را بده تبلیدخ خدود     موتورهدای جسدتجو   چنین افزونه هایی به شما کمک می کنند تا فضدای بیشدتری از لیسدت نتدایج    

اختصاص داده و در نهایت نرخ کلیک بیشتری دریافت کنید. این افزونه ها به عنوان پکیج پیشنهادی در کندار تبلیغدات   

کلیکی پیشنهاد می شوند و استفاده از آن ها شامر هزینه جداگانه نمی شود. با کمک چنین سیستمی قادر خواهید بود 

 .ی بیشتری را به عنوان تبلیخ به نمایش بگذاریدتا لینک ها

  

 

  

استفاده شده است. در حالدت عدادی تبلیغدات     Ad Extensions به تصویر باال دقت کنید. در این تبلیخ از افزونه های

عکا  ادوردز شامر عنوان، آدرس و توضیحات متا می شود. اما با استفاده از این افزونه ها می توانید بخش هایی که در

مشخص هستند را نیز به تبلیخ خود اضافه کنید. هر کدام از این بخش ها توسط یکی از این افزونه ها ایجداد شدده اندد.    

برای نمایش وی گی های اصلی تبلیخ شما  (Callout Extension) افزونه های تبلیغاتی گوگر شامر افزونه وی گی ها

برای نمایش تعدداد فالوورهدا یدا     (Social Extensions) اجتماعیدر قسمت پائین توضیحات متا، افزونه شبکه های 

بدرای نمدایش توضدیحی     (Review Extension) امتیاز تبلیخ شما در گوگر پالس و ... ، افزونه خالصده توضدیحات  

که بسیار  (Sitelink Extension) خالصه از محتوای تبلیخ یا وب سایت و در نهایت افزونه مختص لینک های اضافی

ربردی است، می باشد. با این افزونه می توانید لینک های مهم خود را تقسیم بندی کرده و درصد کلیک کاربران را در کا

 .بخش های مختلف سایت خود افزایش دهید

 رضایت کاربران و اعتماد مشتریان خود را به معرض نمایش قرار دهید -3

یان از محصوالت و سرویا های شما اهمیت نداشته است. چدرا  هیو وقت به اندازه حاال فیدبک ها و بازخوردهای مشتر

که این روزها می توان در کسری از رانیه با صدها و هزاران کداربر از طریدق شدبکه هدای اجتمداعی ارتبداط پیددا کدرد.         

 مند شما به یکی از پر قددرت تدرین ابزارهدای شدما بدرای      خوشبختانه چنین قابلیتی باعث می شود تا مشتریان رضایت

 .افزایش محبوبیت و رتبه برند و تجارت شما در سطح جهانی تبدیر شوند

مند از برند شما، ل یون هایی هستند که می توانند  متخصصین بازاریابی اینترنتی معتقدند که کاربران خوشنود و رضایت

اده را از این افراد می برید. از هر ابزار دیگری فروش شما را بیشتر رونق ببخشند. بنابراین مطمنن شوید که بهترین استف

مندی این دسته از مشتریان در قالب نقد و بررسی یا توصیف اجمالی از تجارت، محصوالت  بهترین راهکار، انتشار رضایت

 .و یا سرویا های شما می باشد

کاربران خدود را  برای این مورد می توانید بخشی در وب سایت یا بالگ خود راه اندازی کرده و توئیت ها یا کامنت های 

به اشتراک بگذارید. اگر در توصیف ها و نظرات این کاربران از چاشنی تقدیر و تمجیددهای احساسدی را نیدز بهدره مندد      

شوید، تأریرپذیری این گفته ها بیشتر خواهد شد. خیلی از وب سایت های موفق از همین روش اسدتفاده کدرده اندد تدا     

https://modireweb.com/how-do-search-engines-work
https://modireweb.com/how-do-search-engines-work
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افزایش دهندد. مدی تدوان بخشدی از ایدن نظدرات را در صدفحه محصدوالت و         کیفیت و ارزش محصوالت و برند خود را 

 .نیز افزود صفحات فرود یا

ای می باشد. در وب سدایت هد   Trust Signals از دیگر روش های کسب اعتبار، استفاده از نمادهای اعتماد موسوم به

مدی    Namad-Eنمداد الکترونیکدی یدا    ایرانی نیز چنین عالئمی برای کسب اعتبار استفاده می شوند که مهمتدرین آن 

گانه قرار دهید. این باشد. اگر شما هم چنین نمادهایی دارید، حتماط آن ها را در قسمت فوتر و یا حتی در یک بخش جدا

نمادها به کاربران حا اطمینان می دهند و باعث می شوند تجارت شما قابر اعتماد به نظر برسد. از دیگدر روش هدای   

 .کسب اعتبار در همین راستا، شرکت کردن در جشنواره وب و در صورت کسب رتبه، نمایش آن در وب سایت می باشد

مندد   گانه و یا در قسمتی از صفحه اصلی وب سایت خود، مشدتریان رضدایت  همچنین شما می توانید در یک بخش جدا

خود را به صورت یک لیست معرفی کنید. به وی ه اگر بعضی از این مشتریان از برندهای معتبر و بدزرگ باشدند، اعتبدار    

مشتریان خدود را  شما با معرفی آن ها به عنوان مشتری به شدت افزایش پیدا می کند. خیلی از مشاغر گوناگون، حتی 

 .در شبکه های اجتماعی نیز معرفی کرده و خدماتی که برای آن ها انجام داده اند را به صورت خالصه بازگو می کنند

 ظرات مشتریانهفت ترفند برای بازاریابی با ن بیشتر بخوانید؛

 ای و محدود استفاده کنید از  یشنهادات لحظه  -4

یکی از راه های ترغیب کردن کاربران و مشتریان استفاده از پیشدنهادات لحظده ای یدا پیشدنهادات وید ه اسدت کده در        

از آن با عنوان پیشنهادات اورژانسی نیز یاد می شود. در این نوع پیشنهادات که می بایست در  بازاریابی اینترنتی مبحث

صفحه اصلی وب سایت شما و در قسمتی کامالط واضح قابر رؤیت باشد، شما باید پیشنهادات لحظه ای از محصوالت و یا 

 .سرویا های خود ارائه دهید

ثال می توانید یکی از محصوالت خود را با تخفیف به معرض دید و فروش قرار دهید. اما چیزی که باعث می شود برای م

کاربران به خرید آن محصول یا سرویا سوق پیدا کنند، احساس اورژانسی بودن ایدن پیشدنهاد مدی باشدد. در چندین      

تعیین کردن یک زمان مشخص، اعالم کنیدد کده    حالتی شما می بایست با قرار دادن یک تایمر )شمارش معکوس( و یا

 .این تخفیف به زودی به اتمام می رسد تا کاربران با دیدن این اطالعیه، بیش از پیش روی خرید آن تمرکز کنند

روش دیگر و مشابهی که مثر همین نوع پیشنهادات خیلی از فروشگاه ها را با موفقیت رو به رو کدرده اسدت، فدروش و    

و خدمات محدود می باشد. برای این نوع فروش ها، تعداد محصوالت و یا سرویا هایی کده شدما ارائده     ارائه محصوالت

می کنید محدود است و اگر شما این مورد را به صورت یک متن تبلیغاتی در صفحه اول قرار دهید، کاربران حدا مدی   

باعث می شود تا کاربران ترغیب شدده و  کنند که ممکن است محصول مورد نظر به زودی به اتمام برسد. همین موضوع 

 .به صفحه آن محصول مراجعه کنند و قبر از اینکه موجودی آن محصول به اتمام برسد آن را خریداری کنند

 

 

https://modireweb.com/what-is-a-Landing-page
https://modireweb.com/what-is-a-Landing-page
https://modireweb.com/enamad-learning
https://modireweb.com/enamad-learning
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در بعضی مواقع ممکن است شرایط باال مد نظر نباشد. در این صورت پیشنهاد دیگری نیز برای شما وجود دارد که مدی  

محصوالت عادی را نیز افزایش داد. با بهره مند شدن از روش مذکور می توان با ارائه پیشنهادات توان با کمک آن فروش 

فرعی در کنار خرید اصلی در کاربران و مشتریان ایجاد انگیزه کرد. مثالط می توانید در کندار یدک محصدول، بده صدورت      

 .تا کاربران مشتاق خرید آن محصول شوند اشانتیون محصول کوچک و مرتبط دیگری را نیز به عنوان هدیه قرار دهید

همچنین پیشنهاد ارسال رایگان و یا شرکت در قرعه کشی های هفتگی یا ماهیانه نیز از دیگر راه های بسدیار کداربردی   

در این زمینه می باشد که می توانند به مقدار قابر توجهی فروش شما را افزایش دهند. ایدن روش هدا از مهدم تدرین و     

ه های افزایش فروش آنالین می باشند که هم اکنون فروشگاه های بزرگ ایراندی نیدز از آن هدا اسدتفاده مدی      بهترین را

 .کنند

قابلیتی به منظور شخصی سازی تبلیغات شما فراهم کرده است. یکی از ایدن قابلیدت    AdWords گوگر برای سیستم

در کنار تبلیخ شما در نتایج جستجوها، زمان به پایدان  ها، امکان اضافه کردن تایمر به فروش ها می باشد. در این حالت 

رسیدن پیشنهاد شما نیز نمایش داده می شود. تجربه رابت کرده است این حرکت بدازخورد بسدیار مفیددی در فدروش     

 .محصوالت به صورت اینترنتی داشته است

 قید و شرط را در فروش خود بگنجانید تضمین بازگشت وجه بی . -5

ه نظر نرسد، اما در بسیاری از مواقع، تنها دلیر خرید نکردن مشتریان، نبود ضمانت برای خرید است. هنوز شاید اینطور ب

هم اغلب کاربران اینترنتی خرید آنالین را ریسک آمیز می دانند. در این حالت در بیشتر مواقع، کاربران به خداطر عددم   

ین دلیر این ترس و بی اعتمادی و قبول نکردن ریسک خرید ضمانت معتبر از خرید خود صرف نظر می کنند. مسلماط اول

 .به خاطر مسنله مالی و خطر احتمالی از دست رفتن پول در ازای هیو چیز می باشد

البته همه کاربران در این مورد حق دارند، چرا که آن ها هیو اطالعی از محصول مورد نظر ندارند و همیشه این فکدر را  

ا بخرند و آن سالم نباشد تکلیف چیست؟ اگر کیفیت محصول با آن چیزی که در توضیحات می کنند که اگر محصول ر

آن ارائه شده است تفاوت داشته باشد و یا اگر محصول اشتباهی فرستاده شود چه؟ چنین سؤاالتی باعث می شود تا هر 

 .کاربری با احتیاط بیشتری به سراغ خرید آنالین برود

ا این مسنله و اطمینان خاطر دادن به کاربران، سیستم پشتیبانی حرفده ای و بازگشدت پدول    پا شما باید برای مقابله ب

خرید در صورت عدم رضایت را در اختیار مشتریان قرار دهید. درواقع می توان اذعان داشت که سرنوشت تجدارت شدما   

اربران شامر این پارامترها مدی  در این حوزه با چنین مسنله ای گره خورده است. حتی کوچک ترین خریدها نیز برای ک

شوند. بنابراین با ارائه محصوالت با کیفیت در کنار پشتیبانی قوی و همچنین اطمینان سازی برای بازگشت پول، نه تنها 

 .فروش بیشتری را تجربه کنید، بلکه اعتماد مشتریان را نیز به دست بیاورید
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نه ای، اگر منبعی مناسب و مطمنن برای خریدهای خود پیددا کنندد،   این مسنله رابت شده است که کاربران در هر زمی

قبر از هر جای دیگری سراغ آن منبع می روند. در این صورت شما نه تنها فروش اصلی خود را تثبیت می کنید، بلکده  

ن کداربران  مشتریان رابت بیشتری نیز عائد تجارت شما خواهند شد و در ضمن، شما به عنوان یک فروشگاه معتبر در بی

 .و مشتریان شناخته می شوید

دقیقاط برعکا این مورد نیز وجود دارد. اگر یک مشتری از خرید خود از شما راضی نبوده و پشدتیبانی شدما نیدز نتواندد     

رضایت از دست رفته او را بازیابی کند، آن خریدار پشیمان شده و نه تنها دیگر به فروشگاه شما نخواهد آمد، بلکه خرید 

 .از شما را نیز به هیچکا پیشنهاد نمی دهد کردن

 

 طیف گستردگی محصوالت مشابه را کمتر کنید  -6

مسلماط ارائه هر چه بیشتر محصوالت در زمینه های مختلف یکی ار راه های افزایش فروش می باشد. اما ایدن مسدنله در   

ر، می تواند نتیجه عکدا در پدی داشدته    همه حاالت مناسب نیست. در حقیقت در بسیاری از موارد ارائه محصول بیشت

باشد. با توجه به این موضوع، اگر شما از یک محصول مدل های مشابه خیلی زیادی داشته باشید، این مسنله می تواندد  

به راحتی باعث دو دل شدن خریدار و ناتوانی در انتخاب یک مورد مناسب از بین این طیف گسترده محصوالت شود که 

 .ست به کاهش فروش نهایی شما منجر شوددر نهایت ممکن ا

شما باید سعی کنید تا حد امکان پیشنهادات خود را برای کاربران کاهش دهید تا آن ها را سردرگم نکنیدد. اگدر طیدف    

وسیعی از محصوالت را در اختیار دارید، مجبور هستید تا آن ها را در دسته بندی های جزئی تری تقسدیم کنیدد. زیداد    

یک زمینه نه تنها فروشگاه شما را پیچیده تر می کند، بلکه پیددا کدردن محصدول مدورد پسدند بدرای        بودن محصوالت

 .خریدار را نیز به مراتب سخت تر می کند

 

 فیسبوک مشتریان هدفمند را  یدا کنید Lookalike Audiences با کمک سیستم -7

این است که از روش های مختلف مشدتریان رابدت   بهترین کاری که یک تجارت یا فروشگاه خاص می تواند انجام، دهد 

خود را گسترش داده و دیگر کاربران و مشتریانی که پتانسیر تبدیر شدن به ایدن دسدته را دارندد هددف قدرار دهندد.       

این شدبکه   Lookalike Audiences فیسبوک به شما در این زمینه کمک می کند. شما می تواند با استفاده از ابزار

 .ان بالقوه و هدفمند را پیدا کنیداجتماعی مشتری

بسیار جذاب و کاربردی می باشد. تعداد زیادی مخاطب فعال و حرفه ای  Lookalike Audiences روش کار سیستم

در فیسبوک فعالیت دارند که قادرند وی گی ها و مشخصات تجارت شما را با دیتدابیا بزرگدی از کداربران بده اشدتراک      

ات الزم توسط شما در فیسبوک ذخیره سازی شود. سپا این اطالعات توسط این افدراد بده   بگذارند. کافیست که اطالع
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اشتراک گذاشته شده و از همین طریق ده ها، صدها و هزاران کاربر مشتاق برای دریافت اطالعات بیشتر به سدراغ شدما   

 .می آیند

ر خدالف روش هدای مشدابه، هزینده بسدیار      این تبلیغات هوشمند یکی از هدفمند ترین تبلیغات کاربردی می باشد که ب

اندکی برای انجام نیاز دارد. در واقع این ابزار کمک می کند تا کاربرانی که سالیق مشابهی با یکدیگر دارندد همددیگر را   

 پیدا کنند. این سالیق می توانند شامر هر چیزی باشند. چرا تبلیغات شما در بین این موارد نباشد؟

 بخوانیددر همین راستا بیشتر 

 

  یچیدگی فرآیند سفارش و  رداخت را تا حد امکان کاهش دهید -8

در سبدهای خرید کاربران اینترنتی رهدا   2017تریلیون دالر در سال  4مبلغی بالخ بر  Business Insider به گزارش

ابت مدی کنندد کده مدردم     % از این مقدار قابر استفاده مجدد بوده است! این آمار و ارقام باور نکردنی ر63شده است که 

حوصله فرآیندهای پیچیده خرید آنالین را ندارند و به سرعت از خرید خود منصرف می شوند. با توجه بده ایدن مسدنله    

باید گفت که از مهمترین دالیر کاهش فروش آنالین یک وب سایت یا فروشگاه اینترنتی، همین فرآیند خرید است کده  

 .ایرانی نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند در حال حاضر خیلی از وب سایت های

درست برعکا این مسنله، وب سایت هایی که خرید کردن از آن ها آسان بوده و فرآیند سفارش و پرداخدت در آن هدا   

بدون پیچیدگی انجام می شود، مقدار بسیار بیشتری از وب سایت های مشابه، فروش داشته اند. با درس گرفتن از ایدن  

می بایست تا حد امکان فرآیند سفارش، پرداخدت و خریدد محصدوالت از طریدق فروشدگاهتان را تسدهیر        موضوع، شما

 .نمائید

برای این کار از هر قدم بی نیاز در فرآیند سبد خرید پرهیز کنید. از اجبار کردن کاربران برای پر کردن فدرم هدای غیدر    

ر خرید در آن ذخیره سازی شوند و کاربران در صورت ضروری اجتناب کنید. سعی کنید سیستمی ایجاد کنید که مراح

اشتباه مجبور به انجام دادن همه چیز از اتبدا نباشند. خیلی از وب سایت ها حتی اجباری برای ساخت حساب کداربری  

 .نیز اعمال نمی کنند

اده از ایدن سیسدتم   این گونه وب سایت ها در طرف مقابر، از سیستم الگین گوگر یا فیسبوک استفاده می کنند. اسدتف 

سبب می شود تا کاربران زمان خود را برای ساخت و پر کردن فرم حساب کاربری تلف نکنند و در عدین حدال، امنیدت    

حساب کاربری خود را نیز حفظ می کنند و می توانند به راحتدی بده گدزارش خریدد، فاکتورهدا و رسدیدهای پرداخدت        

 .دسترسی داشته باشند
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 را تا جایی که امکان دارد بیشتر کنیدهای  رداخت  روش -9

یکی دیگر از مهمترین دالیر انتخاب و یا عدم انتخاب یک فروشگاه اینترنتی بدرای خریدد توسدط کداربران، روش هدای      

پرداخت آن فروشگاه می باشد. به این نکته توجه وی ه داشته باشید که اگرچه این روزها تقریباط تمام نقر و انتقاالت مالی 

ارت های اعتباری صورت می گیرند، اما هنوز هم درصد قابر مالحظه ای از کاربران وجود دارندد کده پرداخدت    توسط ک

 .نقدی در محر را به انواع دیگر پرداخت ها ترجیح می دهند

ن شما باید هر مدل پرداختی که امکان استفاده از آن وجود داشته باشد را برای کاربران و مشتریان خود فراهم کنید. ای

روش ها می توانند شامر پرداخت اعتباری یا به اصطالح کیف پول، پرداخت آنالین از طریق درگاه بانکی، پرداخت های 

بین المللی از طریق حساب های اعتباری، انتقال وجه کارت به کارت یا حساب و در نهایت پرداخدت نقددی )در محدر(    

 .باشند

 

 کنید برای محصوالت خود تصاویر با کیفیت تهیه-10

ظاهر یک محصول ارتباط مستقیمی با درک ما از کیفیت آن محصول دارد. نمایش یک تصویر ایده آل از محصوالت، نه 

تنها باعث شفاف سازی و تصمیم گیری بهتر و قابر مقایسه تری می شود، بلکه به خودی خود یک آیتم مجذوب کننده 

گذاشت. این تعاریف اهمیت بسیار باالی تصاویر محصدوالت را رابدت   می باشد، البته اگر بتوان به خوبی آن را به نمایش 

 .می کنند

شما باید روی این مسنله به صورت جدی و حرفه ای سرمایه گذاری کنید. تمام وب سایت ها و فروشدگاه هدای معتبدر    

عکدا تهیده کنندد.    آنالین، همگی دارای یک اتاق عکاسی هستند تا در آن اتاق ها از محصوالت خود از زوایای متفاوت 

حتی اگر تصاویر محصول مورد نظر شما در سطح اینترنت نیز قابر دسترس است، باز هم توصیه می شود تا عکا های 

 .باشد می کاربران اعتماد کسب انحصاری خودتان را تهیه کنید. این حرکت از جمله مؤررترین راه های

نید، چرا که مسائر گوناگونی در این حرفه وجود دارندد کده   سعی کنید برای این مورد از متخصصین مربوطه استفاده ک

تأریر مستقیم در تصاویر نهایی خواهند داشت. مطمنن شوید که چندین عکا از زوایای گوناگون از محصول خود تهیه 

ویر کنید. تجربه نشان داده است که تقریباط تمام کاربران و مشتریان اینترنتی مایلند قبدر از خریدد محصدول خدود، تصد     

واقعی آن را از زوایای مختلف مشاهده کنند. اگر این خواسته آن ها را برآورده کنید، شانا خیلی بیشتری برای افزایش 

 .فروش خود خواهید داشت
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 اضافی را حذف کنید (Landing Pages) صفحات فرود -11

هی به حساب می آیند که بارها از جمله موارد قدیمی در طراحی سایت های فروشگا Landing Page صفحات فرود یا

از مزایا و نکات مثبت آن ها گفته ایم. اما این صفحات باعث می شوند تا خیلی از وب مسترها در استفاده از آن ها اغراق 

کرده و به قول معروف اصر را فدای فرع کنند. بهتر است کمی حرفه ای تر به این مسنله بپردازیم. وجود صفحات فرود 

غیر استاندارد نه تنها جواب مثبت نخواهد داشت، بلکه ممکن است تأریر نامناسبی در فروشگاه اینترنتدی  غیر ضروری و 

 .شما به همراه داشته باشد

نمایش خاص و وی ه یک محصول و یا تبلیخ یدک مجموعده مدی     Landing Pages معموالط مهمترین هدف استفاده از

مدل صفحات قددیمی بدرای همده محصدوالت، از کمپدین هدای تبلیغداتی        باشد. شما می توانید به جای استفاده از این 

گوگر استفاده کنید. در واقع این سیستم های تبلیغاتی می توانند جایگزینی بسیار عالی برای  AdWords فیسبوک یا

 .صفحات فرود قدیمی و سنتی باشند

ت که کاربران تمایر زیادی برای اسکرول کردن از مهمترین دالیلی که می توان برای این مورد به آن اشاره کرد، این اس

 .صفحات فرود ندارند و ترجیح می دهند خیلی سریع تر و آسان با محصوالت و سرویا های شما ارتباط برقرار کنند

نامیده می شوند، راهی مناسب بدرای جدایگزین کدردن روش     Call-Only Ads نسر جدید تبلیغات ادوردز گوگر که

تبلیغات هستند. با کمک این ابزار ساده، راه های اصلی ارتباطی شما مثدر شدماره هدای تمداس،      های قدیمی این گونه

 .برای مخاطبین در نتایج جستجوها نمایش داده می شود و آن ها می توانند با یک لما با شما تماس بگیرند

تم به جای صفحات فرود، می توانید چنین تبلیغاتی به شدت بازخورد مناسبی دارند. در واقع شما با استفاده از این سیس

طیف بسیار وسیع تری از محصوالت خود را در کمترین زمان ممکن به نمایش در بیاورید و مخاطبین هدفمند خدود را  

 .خیلی راحت تر پیدا کنید

 

 استفاده کنید Gmail از ابزار تبلیغات -12

را برای اسدتفاده   Gmail Ads به موسوم جیمیر اتتبلیغ نهایی سیستم باالخره گوگر بعد از سال ها نسخه آزمایشی،

عموم ارائه کرد. با حضور بیش از یک میلیارد کاربر فعال در جیمیر، این سیستم ایمیلی از جمله بهترین مکان ها بدرای  

 نمایش تبلیغات هدفمند شما می باشد. این ایده خیلی جالبیست که در کنار پیدا کردن کاربران در شبکه های اجتماعی

 !و ...، تبلیغات خود را در صندوق پیام های کاربران نیز به نمایش بگذارید

مسلماط این سیستم حرفه ای رقبای زیادی نیز برای شما خواهد داشت. بنابراین باید به صورت هدفمند و دقیق، کلمدات  

ه بده کلمدات کلیددی اسدتفاده     تأریرگذار خود را انتخاب کنید. یکی از بهترین روش ها برای موفقیت در این زمینه، توج

می باشد. با کمی جستجو و مشاهده نمونه تبلیغات دیگران می توانید نتایج زیادی بده دسدت بیاوریدد.     رقبا شده توسط

https://modireweb.com/9-Ways-to-Analyze-Your-Content-Competition
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آن کلمات کلیدی به جمع رقبا بپیوندید و سهم زیادی از کاربران را بدرای خدود    سپا شما هم می توانید با استفاده از

 .داشته باشید

 به درستی استفاده کنید PPC از تبلیغات -13

حتماط پیش آمده که شما هم با تبلیغات تصویری یا متنی زیادی رو به رو شده باشید که بعد از کلیدک روی آن هدا، بده    

اغلب آن ها صفحات فرود بعضی سایت ها هستند هدایت شوید. این نوع تبلیغات صدرفاط  صفحات غیر مرتبط دیگری که 

به منظور جذب کلیک کاربران طراحی می شوند و به نوعی گول زدن آن ها تلقی می شود. اگرچه نمی توان گفت همه 

ا این هددف در وب سدایت هدای    این نوع تبلیغات با این منظور مورد استفاده قرار می گیرند، اما بخش زیادی از آن ها ب

 .مختلف تعبیه می شوند

با استفاده از این مدل روش ها، شاید به خاطر تعداد زیاد کلیک ها درآمد خوبی کسب کنید، امدا مطمدنن باشدید فقدط     

 .همان یک بار خواهد بود چرا که کاربرانی که اعتمادشان را نسبت به شما از دست بدهند دیگر سراغ شما نخواهند آمد

پرهیز کنید. مهم نیسدت سدبک تبلیغدات     PPC عی کنید به هیو عنوان جزو این دسته نباشید و از تبلیغات دروغینس

شما چیست، اما باید هر تبلیغی که می کنید، به محتوای همان تبلیخ لینک داده شدود. اگدر کداربران روی تبلیدخ یدک      

ایت شوند. نه به محصوالت مرتبط، یا محصوالت محصول کلیک می کنند، فقط و فقط باید به صفحه همان محصول هد

وی ه و ... بلکه فقط و فقط به همان محصول. اگر در این مورد صادق باشید و سعی نکنید از کاربران سو  استفاده کنیدد،  

 .هم اعتماد آن ها را مستحکم می کنید و هم اعتبار و فروش خود را افزایش می دهید

 

 ه دقت توجه کنیدبه بازخوردهای مشتریان ب  -14

 و مخداطبین  سدوی  از زیدادی  انتقدادات  و پیشدنهادات  سدؤاالت،  آنالیدن  فدروش  همیشه و تحت هر شرایطی در مبحث

هیو شدک و شدبهه ای در مدورد فعالیدت شدما و       تا است موارد این سازی شفاف شما وظیفه. شود می مطرح مشتریان

داشته باشد. ایدن مسدنله یکدی از بزرگتدرین چدالش هدای       محصوالت و سرویا های ارائه شده توسط برند شما وجود ن

موجود در بازاریابی اینترنتی به حساب می آید که از قضا خیلی کمتر از حد انتظار توسط برنددها و فروشدگاه هدا مدورد     

 .توجه قرار گرفته است

الت بسدیار زیدادی رو بده رو    خیلی از مشاغر فعال در حوزه بازاریابی اینترنتی به خاطر بی توجهی به این مسنله با مشک

شده اند. بسیاری از این تجارت ها به اشتباه فکر می کنند که مشتریان از مشخصات و جزئیدات محصدوالت و سدرویا    

هایی که این فروشگاه ها ارائه می کنند مطلع هستند و مراجعه کاربران به وب سایت آن ها نشان از دانش و علم آن ها 

است. اما حقیقت این است که تقریباط اغلب کاربران و مخاطبین یدک فروشدگاه اینترنتدی     نسبت به محصوالت مورد نظر

قبر از هر چیز به دنبال اطالعات کافی از محصول یا سرویا مورد نظر خدود هسدتند. حتدی اگدر کداربران و مشدتریان       

های احتمدالی خدود را پیددا     اطالعات زیادی هم داشته باشند، باز هم برای اطمینان خاطر مایر هستند تا پاسخ پرسش

 .کنند
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به این مسنله، باعث باقی ماندن صدها و یا هزاران سؤال بی پاسخ می شود. نتدایج   بی توجهی وب مسترها اینجاست که

شتریان به خاطر همین موضوع از خرید خود از آن فروشگاه منصرف تحقیقات نشان می دهند که بیش از دو سوم این م

شده و سراغ فروشگاهی می روند که شفاف سازی های الزم را اعمال کرده باشد. بنابراین وظیفه شما این است که قبدر  

رای از هر چیز بستری مناسب برای دریافت و پاسخ به سدؤاالت و دغدغده هدای کداربران ایجداد کنیدد و همچندین پدذی        

انتقادات، شکایات و درخواست های آن ها باشید. با این کار نه تنها باعث کسب اعتماد آن ها می شوید، بلکه اعتبار خود 

 .را به عنوان یک فروشگاه حرفه ای در بین رقبا افزایش می دهید

و مشدکالت احتمدالی را   در قدم دوم، باید در اسرع وقت به درخواست ها و شکایات و انتقادات مشتریان رسیدگی کدرده  

 .مرتفع سازید. هر چه بیشتر به این مبحث رسیدگی کنید، شانا افزایش فروش آنالین بیشتری نیز خواهید داشت

 

 توانید بخشنده باشید تا می -15

مردم در هر جای دنیا که باشند عاشق کاالی رایگان هستند و هرچه شما بیشتر در این مبحث بخشدنده باشدید، بدرای    

ن محبوب می شوید و همین مسنله در نهایت به افزایش فروش شما کمک می کند. ارائه کاال یا سدرویا هدای   مشتریا

رایگان می تواند از روش های مختلف کاربران را جذب کند. برای مثال شما می توانید از ارسال اشانتیون های گونداگون  

 .تخفیف و کوپن های خرید رایگان بهره مند شویددر کنار سفارشات اصلی کاربران استفاده کنید و یا از کدهای 

از این لحاظ شرکت ها و فروشگاه های نرم افزاری می توانند بیشتر از دیگر انواع فروشدگاه هدا بده ارائده سدرویا هدا و       

، محصوالت رایگان بپردازند، چرا که برای آن ها هزینه خاصی در بر نخواهد داشت. ارسال دو کاال به ازای خرید یک کاال

ارسال رایگان نمونه های گوناگون از محصوالت دیگر، شرکت دادن کاربران در قرعه کشی هدای هفتگدی یدا ماهیانده در     

ازای خرید محصوالت خاص و ... از دیگر روش های مشابه در این زمینه هستند. در ایران نیز فروشگاه های بسیار زیادی 

 .اند کرده جذب خود به را کاربران شدت به و کرده استفاده سیستم این از کاال دیجی از جمله

ارسال کاال و هدایای رایگان به مشتریان نه تنها باعث افزایش آگاهی و عالقه مندی مشتریان نسبت بده برندد شدما مدی     

شود، بلکه راهی بسیار مناسب برای آشنا کردن آن ها با محصوالت دیگر شما می باشدد تدا بدا دریافدت نمونده هدایی از       

پیشنهادی شما با آن ها به صورت مستقیم آشنا شوند و ترغیب به خریداری آن ها کنندد. در نتیجده شدانا     محصوالت

 .خرید این محصوالت به شدت افزایش پیدا خواهد کرد

 

 استفاده کنید "Buyer Persona" یا "شخص خریدار"از سیستم تحقیقاتی  -16

Buyer Persona دی برای وب سایت ها و فروشدگاه هدای آنالیدن مدی     یا شخص )شخصیت( خریدار یک روش کاربر

باشد تا به کمک آن بتوانند بهترین و سودبخش ترین مشتریان را شناسایی کنند. در ایدن روش وب مسدترها از طریدق    

یک فرم و قالب پیش فرض، شروع به جمع آوری اطالعات از یک خریدار فرضی می کنند و این اطالعات را در یک فرم 

 .ند. اطالعات به دست آمده نهایی در واقع مشتری هدفمند شما خواهد بودتکمیر می کن
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این اطالعات شامر مشخصات فردی یک خریدار، عالئق، شغر و ... می شود. شما با در اختیار داشدتن ایدن اطالعدات و    

وشدمند  ساخت یک مشتری خیالی که دارای این مشخصات است، می توانید مخاطبین خود را به صدورت هدفمندد و ه  

شناسایی کنید. این پروسه کمی پیچیده و غیر معمول به نظر می رسد، اما از جمله روش های کاربردی برای شناسدایی  

و هدف قرار دادن مخاطبینی می باشد که می توانند مستقیماط به افزایش فروش شما کمک کنند. در واقع شدما بدا ایدن    

حتمال خرید محصوالت شما را دارند و با فهمیدن عالئق و خواسدته  روش مشتریانی را شناسایی می کنید که بیشترین ا

 .های آن ها، می توانید در این مسیر فعالیت بیشتری داشته باشید تا سوددهی خود را به مراتب افزایش دهید

می باشد. می توان گفت که پیاده سازی  Facebook Lookalike Audience عملکرد این سیستم شبیه به سیستم

 یستم، در پیدا کردن مشتریان ایده آل با توجه به زمینه کاری سایت شما کمک شایانی خواهد کرد. نحوه ساختاین س

Buyer Personas       می تواند به صورت تحقیقات فردی شما یا تیم شما صورت بگیدرد و یدا بدا جمدع آوری اطالعدات

 نظدرات  و مشداهده رفتارهدا و   آندالیز وب سدایت هدای رقیدب     .عمومی از طریق نظرسنجی ها برای مشتریان انجام شود

 شدما . باشدند  می فرضی های شخصیت چنین ایجاد برای کاربردی های روش جمله از نیز دیگر، های فروشگاه مشتریان

 .ی خدماتی که در چنین زمینه هایی فعالیت دارند کمک بگیریدمی توانید از آژانا ها همچنین

  

 بندی شده استفاده کنید های درجه از قیمت گذاری-17

معموالط همه ما وقتی به رستوران می رویم، به احتمال زیاد غذاهایی که قیمت متوسط دارند را بیشتر مدورد پسدند مدی    

پوشی می کنیم و در عین حال خیلدی کمتدر سدراغ غدذاهای گدران       دانیم. ما اغلب اوقات از غذاهای خیلی ارزان چشم

قیمت می رویم. با این حساب، بهترین انتخاب منوی متوسط می باشد. این روش یک تکنیک بازاریابی می باشد کده در  

 (Decoy Pricing) خیلی از تجارت ها مورد استفاده قرار می گیرد. به این تکنیک اصطالحاط قیمدت گدذاری دلپدذیر   

 .گفته می شود

این تکنیک برای افزایش فروش آنالین نیز با درجه بندی قیمت ها قابر استفاده است. روش کار سداده اسدت. کافیسدت    

محصوالت مشابه خود را در سه بازه قیمتی قیمت گذاری کنید و محصوالت هدف خود را در بدازه وسدط یعندی قیمدت     

ه سمت خرید کردن محصوالت متوسط، یعنی همان محصوالتی که شما متوسط قرار دهید. با این کار شما مشتریان را ب

 .می خواهید خریداری شوند ترغیب می کنید

اگرچه برخی از خریداران سراغ محصوالت گران تر می روند )که همین موضوع نیز باعث افزایش درآمد و سوددهی شما 

د و محصدوالتی را ارجعیدت قدرار مدی دهندد کده بده        می شود(، اما اغلب خریداران ترجیح می دهند که این کار را نکنن

انتخاب شما در بازه قیمت میانی قرار گرفته اند. این تکنیک یک اصر روانشناسی در مبحث بازاریابی اینترنتی شدناخته  

 .نیز شناخته می شود (Asymmetric Dominance Effect) می شود که همچنین با عنوان ارر تسلط نامتقارن
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 استفاده کنید (Opt-In Pop-Up Offer) نهاد  اپ آپاز  یش -18

یکی از راه های افزایش فروش آنالین استفاده از پیشنهادات لحظه ای به کاربران و مشتریان است. پیشنهادات انتخدابی  

که در پنجره ای کوچک در صفحه اصلی وب سایت ها باز می شوند، از جمله روش های  Opt-In Pop-Up موسوم به

نه پیشنهادات است. این روزها اغلب وب سایت ها و فروشگاه های آنالین از چنین تبلیغدات و پیشدنهاداتی بهدره    این گو

 .مند شده اند. اگرچه این مسنله نیاز به توجه خاصی دارد و زیاده روی در آن باعث آزرده خاطر شدن کاربران می شود

صوالت خود را در یک پنجره پاپ آپ در خود وب سایت بدرای  با پیشنهادهای پاپ آپ، شما پیغام، تبلیخ و پیشنهاد مح

کاربران باز می کنید و آن ها می توانند با وارد کردن ایمیر خود و یا کلیک کدردن روی لیندک محصدول، وارد صدفحه     

 قابدر  کمدک  نیدز  ابی ایمیلدی بازارید  مربوطه شده و از همین طریق شانا فروش خود را افزایش دهید. این سیستم بده 

 آن از پیشنهادات، ارسال برای را کاربران های ایمیر ساده، فیلد یک با توان می راهکار همین با که چرا کند، می هیتوج

 .را اجرا کرد ینگایمیر مارکت آمیز موفقیت های کمپین سپا و کرد دریافت ها

این مدل پیشنهادات نباید تکراری بوده و برای مدت طوالنی در وب سایت شما باقی بمانند. شما باید برای مثال به مدت 

چند روز یک پیشنهاد را در طول یک ماه در وب سایت خود تکرار کنید و سپا این پیشنهادات را حذف کنید. با ایدن  

دیدن پیشنهادات بیشتر نگه می دارید و هم از اذیت شدن کاربران بده خداطر مزاحمدت     کار هم کاربران دیگر را مشتاق

 .این صفحه جلوگیری می کنید

اینکه کدام محصول را با چه نوع متن و تصویری تبلیخ کنید، مسنله ای است که نیاز به آزمون و خطاهای شدما )تسدت   

قبر از بستن صدفحه بدرای کداربران نمدایش داده مدی      دارد. در بعضی از وب سایت ها این صفحات درست  (A/B های

شوند. پیاده سازی این سیستم با یک کد ساده در بخش کدنویسی قالب قابر انجام است. در این حالدت وقتدی کداربران    

 .روی دکمه ضربدر و بستن صفحه کلیک کنند، پیغام مورد نظر نمایش داده می شود

باید بیش از حد استاندارد استفاده کرد؛ چرا که در آن صورت وب سایت شما مجدداط تکرار می کنیم که از این سیستم ن

با یک وب سایت اسپم و تبلیغاتی فرق زیادی نخواهد داشت. همچنین به یاد داشته باشید که یک دکمده بدرای بسدتن    

ندند. اگر ایدن پروسده   صفحات تبلیغاتی پاپ آپ تعبیه کنید تا کاربران در صورت تمایر بتوانند سریعاط این صفحات را بب

 .حتی ذره ای دشوار باشد، کاربران به احتمال زیاد قید فروشگاه و وب سایت شما را خواهند زد
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 های موبایل گسترش دهید سازی فروش آنالین خود را با بهینه -19

ان ندارد بدون توجه به ا را در اختیار دارند که امکم دیجیتالی زندگی از زیادی سهم آنقدر امروزی موبایر های هوشمند

آن ها بتوان در بازاریابی اینترنتی پیروز شد. اما همچنان تمرکز خیلی از فروشگاه ها روی نسخه دسکتاپی مدی باشدد و   

اهمیت چندانی به نسخه های موبایلی وب سایت ها داده نمی شود. این مسنله می تواند یک فرصت مناسب بدرای شدما   

 .یت ، فروشگاه یا توسعه اپلیکیشن انحصاری خود، در این زمینه پیشتاز باشیدباشد تا با بهینه سازی وب سا

موبایدر   به خاطر حضور تقریباط بیش از دو سدوم کداربران فعدال اینترنتدی در موبایدر هدای هوشدمند امدروزی، مبحدث         

و بوی خیلی جدی به خود گرفته است. بخش اعظمی از سهم فعالیت های آنالین توسدط جسدتجوهای   رنگ  مارکتینگ

موبایلی صورت می گیرد و همین موضوع نشانگر اهمیت بسیار زیاد موبایر ها است. بنابراین شما بخواهیدد یدا نخواهیدد    

 .گرا( داشته باشید باید یک وب سایت سازگار و بهینه شده برای موبایر ها )ریسپانسیو یا واکنش

در قدم اول، مهمترین مسنله در بهینه سازی یک وب سایت برای موبایر این است که دسترسی به همه بخش های یک 

سایت در موبایر تا حد امکان آسان باشد. این مسنله باعث می شود تا کاربران هم احساس راحتی داشدته باشدند و هدم    

سند. توجه به دو اصر مهم تجربه کداربری و طراحدی سداده و در عدین حدال      بدون دردسر به نتایج جستجوهای خود بر

 .جذاب، به تنهایی باعث می شود تا شما شانا زیادی برای جذب مشتری های جدید کسب کنید

اما مسائلی همچون سرعت باالی لود صفحات، دسترسی سریع به همه بخش ها، عدم نیاز به بزرگنمایی بدرای مشداهده   

ا و در نهایت امکان جستجوی راحت از دیگر مسائر حیاتی در این زمینه به حساب می آیند. در نسدخه  متون یا عکا ه

مخصوص موبایر وب سایت خود سعی کنید از اجبار کاربران برای ربت ندام هدای غیدر ضدروری، پدر کدردن فدرم هدای         

 .گی و با سرعت زیاد قابر انجام باشنداطالعات سنگین و موارد مشابه پرهیز کنید. در موبایر ها باید همه چیز به ساد

  

 مشتریان خود را بعد از اتمام سفارش و خرید فراموش نکنید .-20

فراموش کردن و بی توجهی به مشتریان بعد از اتمام سفارش از بدترین عاداتی است که خیلی از فروشگاه هدای آنالیدن   

ما در واقع بعد از اولین سفارش مشتریان شروع مدی شدود.   آن را مرتکب می شوند. اتفاقاط نکته اینجاست که کار اصلی ش

گفته ایم و چنین بی توجهی هایی باعث می شود احتمدال تبددیر شددن     مشتری های رابت ما بارها از اهمیت و ارزش

 .اولین سفارش را از ما دریافت می کنند به مشتریان رابت کمتر شود مشتریانی که

اما برای اینکه با این مشکر رو به رو نشویم باید چه کاری انجام دهیم؟ برای این مسنله باید از همدان ابتددای کدار و از    

می اطالعدات  پروسه خرید سعی به جذب کردن مشتریان کنید. سعی کنید به محض ربت سفارش توسط مشدتری، تمدا  

الزم را از طریق پیامک و ایمیر به مشتری ارسال کنید. حتی می توانید کوچک ترین جزئیات مربوط با سفارش را هدم  

برای آن ها بفرستید. بعد از تکمیر سفارش، مجدداط اطالعات مربوط به ارسال سفارش شامر روز و تاریخ و نحوه تحویدر  

 .و مسائر مشابه را بازگو کنید
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روش های بسیار جذاب و کاربردی در این مبحدث، امکدان رهگیدری خریددها توسدط مشدتریان اسدت. چندین          از دیگر

عرضه شده است و مشتری می تواند روند خرید محصوالت خود را در این فروشدگاه دنبدال    دیجی کاال سیستمی توسط

نین از طریق پیامک نیز مشتری را در جریان روند تکمیر سفارشات قرار مدی دهدد. ایدن مسدنله     کند. دیجی کاال همچ

باعث ایجاد حا خیلی خوب و اطمینان در مشتری می شود که می تواند به تبدیر شدن مشتریان معمولی به مشتریان 

 .رابت کمک خیلی زیادی کند

 

 احراز هویت چیست و چه انواعی دارد؟

به معنای تعیین صحت و درستی یک وی گی یا داده است. موضوع احراز هویت افراد  (Authentication) احراز هویت

های بسیار دور وجود داشته است و در سال های دور، شیوه متداول شناسایی و احراز هویت افدراد، بدرای کسدب     از زمان

هدا، مختصدات چهدره و     ای از وی گی مجموعه اطمینان از درستی یک وی گی، استفاده از قوای حافظه برای به یاد آوردن

فیزیکی افراد بوده است. واضح و مبرهن است که همچین روشدی بده هدیو عندوان کارامدد و قابدر        _جزئیات جسمانی 

 .اطمینان نیست. پا به مرور زمان روش های دیگری برای احراز هویت ظهور یافتند

یک سرویا دهنده بتواند تشخیص دهد کسی که تقاضدایی را  های رایانه ای اصالت سنجی بدین معناست که  در شبکه

 از پیام که شود داده اطمینان پیام گیرنده به ترتیب بدین تا است افزار بد روی آن سیستم دارد شخص حقیقی و یا یک

کندد  دون هدیو ابهدامی، تاییدد یدا رد     بد  را فدرد  یدک  واقعی هویت بتواند که مکانیزمی هر. باشد می شده ادعا مبدا همان

 شدمار  به شبکه امنیت مباحث ترین پیچیده از یکی عموم باور برخالف سرویا این. است  هویت احراز سرویسی جهت

 .رود می

برای مثال، فرض کنید می خواهید یک تراکنش کارت به کارت در نرم افزار بانک مربوطه انجام دهید، برای اینکار برنامه 

کند؛ این فرایند به جهت اطمینان برنامه از  ربوط به کارتتان را درخواست میو مشخصات دیگر م cvv2از شما رمز دوم، 

 را خدود  هویت اصالت شده، خواسته صحیح اطالعات درستی هویت شما به عنوان صاحب کارت است. شما با وارد کردن

 .پردازیم آن می به ادامه در که آید می پیش سوال یک اینجا در. کنید می اربات

 چه تفاوتی دارد؟ (Identification) با شناسایی (Authentication) احراز هویت

با یک مثال می توانیم به خوبی تفاوت این دو مفهوم را توضیح دهیم. وقتی در یک بانک که قبال حسداب نداشدته ایدد،    

 را خدود  هویت کنید، نیاز است با مدارک شناسایی خود به شعبه بانک مربوطه مراجعه کنید و اقدام به افتتاح حساب می

 Identification یا مشتری شناسایی خدمات، ارائه در فرآیند این به. کند شناسایی را شما هویت بانک تا کرده معرفی

گویندددد. امدددا بعدددد از آن، بابدددت اعمدددالی کددده مدددی خواهیدددد انجدددام دهیدددد الزم اسدددت هربدددار احدددراز       مدددی

 عابر وارد را خود بانکی کارت شما که زمانی بانک، عابر طریق از وجه انتقال مثال در شوید. (Authentication) هویت
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 بدا  و( مشدتری  شناسایی) کند می شناسایی را شما هویت شما، کارت اطالعات از استفاده با بانک سیستم کنید، می بانک

 .(د شما هستید )احراز هویتخو کند می استفاده شما کارت از که کسی که فهمد می شما، توسط رمز کردن وارد

 کتورهای اصلی سیستم های شناسایی و احراز هویتفا

 بدر  که است فرایندی احراز هویت برای پاسخگویی کاربر به اعمالی است که بر روی سیستم انجام می دهد. احراز هویت

است که خود را بده جدای    نفوذگر یک یا باشد باید که است همانی ارتباط مقابر طرف آیا که شود می بررسی آن اساس

  :دارد اساسی فاکتور چند که قعی جا زده است. بررسی هویت واقعی طرف مقابر ارتباط، عملی دشوار استطرف وا

 چیزی که شما می دانید (What You Know): 

در امنیت اطالعات اسدت. مانندد رمدز     (Authentication) این فاکتور، ساده ترین و ضعیف ترین فاکتور احراز هویت

 به تواند می شخص آن پا بداند، تواند می هم دیگری فرد  اینکه چیزی را که شما می دانید رادوم کارتتان. با توجه به 

 .در مثال بانک، زیاد است فیشینگ مثر حمالتی امکان و است ضعیف فاکتور، این رو این از شود؛ هویت احراز شما جای

 چیزی که شما دارید (What You Have): 

ها و ...  Token کارت های هوشمند، همانطور که از نامش پیداست، این فاکتور به معنای داشتن سخت افزارهایی مثر

باشد. اما این روش هم مانند روش قبر، چندان مناسب نیست زیرا هرکا دیگری هم بده ایدن ابدزار سدخت افدزاری       می

 .ت شما را دارا شوددسترسی پیدا کند، می تواند هوی

 چیزی که شما هستید (What You Are): 

 

https://www.hovita.ir/portal/newsview/21/%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://www.hovita.ir/portal/newsview/21/%D9%81%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
https://www.hovita.ir/portal/newsview/20/%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%9F
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فیزیکدی   در دو روش قبلی، امکان فراموش کردن رمز و یا گم کردن ابزار سخت افزاری زیاد بود اما قطعا همیشه اعضای

، الگدوی  DNA بدن شما همه جا همراهتان هست و مثال کسی دست شما را نمدی تواندد بددزدد! اردر انگشدت ، نمونده      

هایی از این فاکتور هستند کده بده آن در اصدطالح     مردمک و عنبیه چشم ، الگوی کف دست و صدای شخص و ... نمونه

شود. یکی از عیب هایی که به این روش وارد است، هزینده   هم گفته می (Biometric) فنی تر احراز هویت بیومتریک

  .باشد میهای مربوطه  بسیار زیاد برای پیاده سازی مکانیزم و دستگاه

 احراز هویت چند فاکتوری (Multifactor Authentication) 

همانطور که از نامش هم پیداست یعنی از چندین فاکتور برای احراز هویت افراد استفاده شود. برای مثدال شدما کدارت    

 هم چون است یا احراز هویت دو عامله Two Factor Authentication بانکی که دارید دارای سیستم احراز هویت

 کده  داریدد  شناسدایی  کارت شما اینکه یا. باشید داشته را بانکی کارت باید اینکه هم و شود می پرسیده عبور رمز شما از

 یدک  تشدکیر  هدم  بدا  دو این و شود تایید نیز شما انگشت ارر باید مربوطه دستگاه در شناسایی کارت کردن وارد از بعد

 .ی دهدرا م (2FAراز هویت دو عامله )اح سیستم

 

 Multifactor سیسدتم دارای احدراز هویدت    اگر هر سه فاکتور با هم در یدک سیسدتم احدراز هویدت اسدتفاده شدود،      

Authentication شود اما امنیت حداکثری، باعث پایین  که امنیت حداکثری ایجاد می است یا احراز هویت چند عامله

و امنیت به عنوان یدک عامدر اذیدت     شود یستم شما میس (Functionality) دسترسی پذیری و عملیاتی بودن آمدن

 شما طبیعتا شود شود، یک مثال ساده آنتی ویروس است که اگر زیاد مانع فعالیت های سیستم شما کننده محسوب می

 .است کرده اختالل دچار را شما عملکرد و پذیری دسترسی چون کنید می خاموش را آن
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 با مشتریتعریف مدیریت ارتباط الکترونیک 

 است. واژه Electronic Customer Relationship Management مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتری مخفف

ECRM   وکدار الکترونیکدی    به فارسی گاه مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی نیز ترجمه شده است. با ظهدور کسدب

جدیدد،   وکدار  مددیریت کسدب   های جدید با الگوهای زمانهای کنونی را تغییر داده است. سا های تجارت بسیاری از جنبه

ها و به نوعی مهمتدرین   ها، شروع به بازنگری در روابط مهم و اساسی خود نموده اند که یکی از آن اند. سازمان ایجاد شده

ها در دنیای دیجیتالی امروز  باشد. بطور خالصه، بسیاری از سازمان ها می انآن ها، بازنگری رابطه ی بین مشتری و سازم

های سدطح بداال و فدوری در طدول      شوند که به سرویا با یکسری از تقاضاهای رو به رشد و پیچیده  مشتریان روبرو می

که مشدتری بدا سدازمان در     های دسترسی چندگانه نیاز دارند، و از طرفی نیز این تقاضاها شامر تمام زمینه هایی کانال

 .باشد تعامر است می

هدا هسدتند.    کنند در زمینه ارتباطات بازاری موفدق تدر از سدایر شدرکت     هایی که از فناوری اینترنتی استفاده می شرکت

از دهد تا  های بازرگانی قرار می استفاده از اینترنت بعنوان کانالی برای تجارت و تبادل اطالعات، فرصتی در احتیار شرکت

 ECRM در شبکه وب اسدتفاده نمایندد. بررسدی ادبیدات     CRM این تکنولوژی بعنوان جایگاهی برای اجرای عملیات

های مختلف ارائه کرده است. به این ترتیب  بر اساس جنبه ECRM دهد که هر پ وهشگری تعریف مختلفی از نشان می

یابی آنالیدن معرفدی کدرده اندد کده بدا اسدتفاده از        را بعنوان بخشی الینفک از توزیع و بازار ECRM اغلب پ وهشگران

هدای جدیدد را بدا     این فناوری ECRM .شده است CRM های سنتی های جدید الکترونیک باعث توسعه تکنیک کانال

 .کلی شرکت را شکر دهد کند تا استرات ی تلفیق می تجارت الکترونیک های فعالیت

 ECRM و CRM مقایسه

به عنوان یک رویکرد مدیریتی در جهت شناسایی، جذب، توسعه و حفظ ارتباط بدا   (CRM) مدیریت ارتباط با مشتری

مشتری به صورت موفق در طول زمان برای حفظ مشتریان سودآور و افزایش آنها تعریف شده است. مدیریت ارتبداط بدا   

ها برای ساخت و مدیریت روابط بلند مدت بدا مشدتریان خدود کمدک      تواند به شرکت ی است که میمشتری استرات ی ا

 CRM توان خدمات بهتری به مشتریان ارائده داد. همچندین   ، می CRM کند.پ وهشگران نشان داده اند که با اجرای

 .روشی است در جهت بهبود مدیریت انتظارات مشتری و وفاداری آن

ابزاری برای حفظ ارتباط با مشتریان با استفاده از اینترندت و بررسدی    (ECRM) ترونیک با مشتریمدیریت ارتباط الک

از طریق افزایش رضایت مشتری و وفاداری ، خریدد و فدروش آنالیدن و پشدتیبانی از وب      ECRM .باشد مزایای آن می

ب و نگهداری مشتریان با ارزش از موفق، به جذ ECRM دهند که رساند. تحقیقات نشان می سایت، به سازمان سود می

لحاظ اقتصادی نیازدارد به طوری که مشتریان بسدیار گرانبهدا از لحداظ اقتصدادی را در کندارآن حدذف کندد.بر اسداس         

 .باشد وکار الکترونیک می های کسب های آن در بازار سنتی با کاربرد روش CRM تحکیم ECRM  تحقیقات

https://parsmodir.com/db/marketing/bpm.php
https://parsmodir.com/db/marketing/bpm.php
https://parsmodir.com/db/marketing/ecommerce1.php
https://parsmodir.com/db/marketing/ecommerce1.php
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 نیک با مشتریاناهمیت و منافع مدیریت ارتباط الکترو

مزایای زیادی دارد. برخی از این مزایا شامر زمدان سدریع    مند بازاریابی رابطه توسط یک شرکت در ECRM استفاده از

باشد.  ه خدمات به مشتریان در هر جا و در هر زمان میپاسخ وارائه خدمات، روابط خدمات تعاملی دو طرفه، و امکان ارائ

توان به مزایای زیر  مورد بررسی قرار داد. از این منظر می مشتری محوری مزایای این روش را باید با رویکردی مبتنی بر

 :اشاره کرد

 بهبود خدمات 

 ریرضایت مشت 

 های بازاریابی و فروش ها از جمله هزینه کاهش هزینه 

 ها مشتری از طریق الکترونیکی ارتباط فرد به فرد حتی با میلیون 

 :همچنین از دیدگاه شرکت نیز مزایای زیر قابر حصول است

 ارسال محصول و خدمات درست در زمان مناسب از طریق کانال مناسب 

 کترونیک دائمی با مشتریافزایش ارزش از طریق نقاط تعامر ال 

 (هایی برای مشتریان برای ارائه بازخور )فیدبک ایجاد کانال 

 سازی محصوالت و خدمات سازی و شخصی امکان سفارشی 

 4- ایجاد اعتماد مشتری به سیستم مدیریت ارتباط با مشتری 

اندد.   نیک با مشتریان اشاره کردهبرخی پ وهشگران نیز به عوامر دیگری به عنوان منافع حاصر از مدیریت ارتباط الکترو

و  وفداداری مشدتریان   .افزایش آگاهی و انتظار مشتری، افزایش تدرزش و دفعدات تعامدر از جملده ایدن مدوارد هسدتند       

رضدایت   و بازاریدابی داخلدی   یکی دیگر از ایدن عوامدر اسدت. رضدایت کارکندان از طریدق       ارزش حیات مشتری افزایش

و نرخ جدذب و حفدظ مشدتریان اشداره      شده کیفیت ادراک توان به افزایش نیز قابر حصول است. در نهایت می نمشتریا

 .کرد

 

 

 

 

 

 

 

https://parsmodir.com/db/marketing/relationship-marketing.php
https://parsmodir.com/db/marketing/relationship-marketing.php
https://parsmodir.com/db/marketing/customer.php
https://parsmodir.com/db/marketing/customer.php
https://parsmodir.com/db/marketing/loyalty.php
https://parsmodir.com/db/marketing/loyalty.php
https://parsmodir.com/db/marketing/customer-clv.php
https://parsmodir.com/db/marketing/customer-clv.php
https://parsmodir.com/db/marketing/internal-marketing.php
https://parsmodir.com/db/marketing/internal-marketing.php
https://parsmodir.com/db/marketing/customer-satisfaction.php
https://parsmodir.com/db/marketing/customer-satisfaction.php
https://parsmodir.com/db/marketing/customer-satisfaction.php
https://parsmodir.com/db/marketing/pq.php
https://parsmodir.com/db/marketing/pq.php
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 پرداخت اینترنتی چیست

در قبال دریافت کداال یدا خددمات رو    پرداخت اینترنتی به صورت خالصه و مفید یعنی پرداخت پول به صورت اینترنتی 

پرداخت اینترنتی می گویند. یعنی بدون مراجعه به بانک یا فروشگاه با استفاده از شماره کارت بانکی و رمدز دوم کدارت   

 .انجام می شود

 درگاه  رداخت اینترنتی چیست

رو  اخدت اینترنتدی چیسدت   درگداه پرد  چی هستش، حال بریم جواب سدوال  پرداخت اینترنتی پا تا االن متوجه شدیم

دهیم. حاال برای پرداخت اینترنتی باید از درگاه استفاده کنیم. یعنی شما وقتی میخواهید هزینه یک محصول یا خدمت 

 ایدن  پرداخدت  درگداه  این کار رو انجام دهید. درگاه پرداخت اینترنتیرو به صورت اینترنتی پرداخت کنید باید از طریق 

د تا هزینه محصوالت و خدمات خود را از طریق پایانه هدای  آور می فراهم اینترنتی های روشگاهف صاحبان برای را امکان

مشتری می تواند با یک شماره کارت و رمز دوم هزینده   درگاه های پرداخت اینترنتی از استفاده با بانکی دریافت نمایند.

 .کاال و خدمات رو بدون مراجعه به بانک و فروشگاه پرداخت کند

توسط یک درگاه پرداخت می توانید فروشگاه خود را به درگاه های پرداخت بانکی وصر نموده و مبلخ محصوالت  :نکته

یا خدمات خود را از این طریق از خریداران دریافت کنید. مبلخ تراکنش های انجام شده به صورت آنی از حساب خریدار 

 .ان واریز می گرددکسر شده و یک روز پا از انجام تراکنش به حساب پذیرندگ

  ویژگی درگاه  رداخت اینترنتی

 امکان انجام تراکنش های خرید ، پرداخت قبوض ، شارژ آنی سیم کارت تلفن همراه 

 امکان انجام پرداخت قبوض به صورت گروهی 

 سامانه گزارشگیری online 

 امکان ارائه وب سرویا نمایش گزارش تراکنش ها به صورت online 

 ات خرید با شناسه اختصاصیامکان انجام عملی 

 امکان پیاده سازی آسان و سریع در انواع محیط های مدیریت محتوای تحت (cms ) 

 امکان پیاده سازی در محیط های (net و java ) 

 امکان استفاده از نشان اختصاصی توسط پذیرنده 

 ( امکان استفاده از درگاه امن ) به صورت رمزنگاری شده 

 فت درگاه در سریعترین زمان ممکنربت نام و رهگیری دریا 
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  اینترنتی  رداخت درگاه انواع

 درگاه انواع و وی گی هاشو رو به صورت لیست ارائه دادیم، حال باید درگاه پرداخت اینترنتی چیست بعد از اینکه گفتیم
 :داریم اینترنتی پرداخت درگاه رو بررسی کنیم. به صورت کلی دو نوع اینترنتی پرداخت

 تقیمدرگاه مس 

 درگاه غیر مستقیم 

 

 : رداخت مستقیم

در این روش پرداخت، کاربر بعد از اضافه کردن محصول به سبد خرید و تکمیر خرید به صدورت مسدتقیم بده یکدی از     

درگداه   مربوطده  باندک  از مسدتقیم  صدورت  بده  مدا  یعندی . شدود  مدی  وصدر  …بانک ها مثدر ملدت، ملدی، پارسدیان و     
 .ایت خودمون که به صورت مستقیم به درگاه بانک ملت وصر می شوددریافت کرده ایم. مثر س پرداخت

 : رداخت غیر مستقیم

یک مدل درگاه پرداخت داریم که به غیر مستقیم معروف است یعنی ما به جای گرفتن درگاه از بانک، از واسدط درگداه   

نک وصر می شود و سدپا بده   میگیریم. وقتی مشتری میخواهد هزینه محصول را پرداخت کند ابتدا به سایت واسط با

نوان کارمزد بده سدایت واسدط    درصد( به ع 2٫5تا  1معموال بین )بانک اصلی، در این روش باید مدیر فروشگاه درصدی 

  .کند پرداخت

بگیرم و کارمزد پرداخت کنم. باید ایدن رو اضدافه کدنم بدرای      درگاه پرداخت شاید بپرسید خوب چه کاریه برم از واسط

داشته باشد. واقعا گدرفتن نمداد اعتمداد بسدیار سدخت و       نماد اعتماد الکترونیکیتقیم باید سایت شما گرفتن درگاه مس

 .طاقت فرسا است. ولی برای گرفتن درگاه بانک غیر مستقیم فقط اسکن شناسنامه و کارت ملی کافیه است

 چند شرکت برای درگاه مستقیم داریم؟

شرکت هایی هستند که از  PSP مورد است. )شرکت های 12حدودا در ایران  PSP در حال حاضر تعداد شرکت های

 :هستند.( که عبارت هستند از درگاه پرداخت اینترنتی سوی بانک مرکزی مجاز به انجام فعالیت و ارائه

 شرکت به پرداخت ملت 

 شرکت آسان پرداخت پرشین 

 شرکت الکترونیک کارت دماوند 
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 شرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد 

 اخت الکترونیک سامانشرکت پرد 

 شرکت پرداخت نوین آرین 

 شرکت تجارت الکترونیک پارسیان 

 شرکت خدمات نوین داده ورزی سداد 

 شرکت سایان کارت 

 شرکت فن آوا کارت 

 شرکت کارت اعتباری ایران کیش 

 شرکت مبنا کارت آریا 

 چگونه درگاه  رداخت اینترنتی مستقیم بگیریم؟

 :باید موارد زیر نیاز است تی مستقیمگرفتن درگاه پرداخت اینترن برای

 دارا بودن مجوزهای معتبر شغلی حقیقی و یا حقوقی مربوط به فعالیت 

 داشتن نماد اعتماد الکترونیک 

 رعایت قوانین تجارت الکترونیک جمهوری اسالمی ایران 

 عدم منع فعالیت از نظر نظام بانکی 

 داشتن وب سایت طراحی شده 

 مستقیم داریم؟چند سایت برای  رداخت غیر 

در حال حاضر تعداد سایت های واسط به شدت زیاد شده است و روز به روز در حال افزایش است. امدا تعددادی از ایدن    

 :سایت های واسط برای درگاه پرداخت غیر مستقیم از بقیه بهتر و سابقه بیشتری دارند مثر

 زرین پال 

 آریان پال 

 بگیریم؟چگونه درگاه  رداخت اینترنتی غیر مستقیم 

اینترنتی غیر مستقیم بگیرید کافیده در سدایت هدای واسدط ربدت ندام کنیدد و اطالعدات          پرداخت درگاه اگر میخواهید

  .ساعت است 24درخواستی رو پر کرده و درگاه خود را دریافت کنید. معموال نهایت گرفتن یک درگاه غیر مستقیم 
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 کنیم؟  برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی از کجا شروع

 اندازی کسب و کار، خودتان را بشناسید  قدم اول: قبل از راه

عنوان حسابدار، کارهای روتدین روزانده را    پذیر و خالق باشید و بخواهید در یک شرکت به فرض کنید شما فردی ریسک

افتدد؟   ه اتفداقی مدی  انجام دهید. یا مثال به هنر عالقه داشته باشید و االن در یک شرکت فنی مشغول به کار باشدید. چد  

 .شوید انگیزگی می احتماال، بعد از مدتی دچار خستگی و بی

خدواهیم شدروع کندیم همدانی اسدت کده        بیایید در همین قدم اول با خودمان روراست باشیم و ببینیم آیا کاری که می

م کاری را شروع کنیم خواسته؟ منظورم این است که صرفاط هدفمان را پول درآوردن نبینیم. سعی کنی همیشه دلمان می

موتور محرک ما برای ادامۀ مسدیر اسدت. اگدر بده کداری کده        عالقه .های شخصی ما سازگار باشد که با روحیات و عالقه

کنیم عالقه نداشته باشیم، بعد از مدتی ممکن است با وجود درامد خدوب، دیگدر دل و دمداغ کدار کدردن را نداشدته        می

  .باشیم

های شخصی خودتان را بسنجید و بعد از اینکه خودتان را شناختید،  وع کار، عالیق و سلیقهپا بهتر است که قبر از شر

تصمیم بگیرید که کار کردن در کدام زمینه برای شما بهتر است. راه اندازی یک صفحۀ هنری یا یک فروشگاه اینترنتی 

با کلی محصول مختلف یا وبالگ تخصصی؟
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کنم این سواالت را از خودتان بپرسید تا به نتایج بهتری  اید، پیشنهاد می ن نگرفتهوکارتا اگر هنوز تصمیمی دربارۀ کسب

 :برسید

 هایی دارم؟ من چه مهارت 

 شود؟ چه چیزی در من باعث ایجاد شور و اشتیاق می 

 ای تخصص دارم؟ در چه زمینه 

 (ورندخ ها هم هستند که شکست می چقدر حاضرم خرج کنم؟ )با توجه به اینکه خیلی از بیزنا 

 چقدر سرمایه الزم دارم؟ 

 سبک زندگی من به چه شکلی هست؟ 

 هایی در زندگی دارم؟ ها و ارزش چه اولویت 

 اصالط آمادگی شروع کار جدید را دارم؟ 

  !هنگام پاسخ دادن به سواالت، با خودتان صادق باشید :نکته

دانم، اگر کاری که از  می اندازم؛ چرا که میمن هرگز برای بدست آوردن رروت، کسب و کاری را راه ن»ریچارد برانسون: 

 «.برم را انجام دهم، رروت از راه میرسد آن لذت می

 قدم دوم: ایده کسب و کار اینترنتی خود را  یدا کنید

توانید وارد مرحلۀ  خواهید آن را از طریق اینترنت گسترش دهید که هیو؛ می و کار خودتان را دارید و می  اگر کسب

ای برای شروع کسب و کار اینترنتی ندارید، خیلی خوب به این بخش توجه  وم( شوید. اما اگر هنوز ایدهبعدی )قدم س

 .کنید

 آیند؟ ها از کجا می ایده
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هدا را   تواند زندگی ما را متحول کند. اما متاسدفانه، بیشدتر مدا آن    و الهامات مختلفی است، که می ها ایدهاطراف ما، پر از 
 .پرسید چطور؟ بگذارید با یک داستان مختصر آن را توضیح دهم می .آیند ها از نیازهای سادۀ ما می ن ایدهبهتری .بینیم نمی

ایم. اما ایدۀ ساخت چنین فروشدگاهی   شناسیم و شاید بارها از آن خرید کرده همۀ ما فروشگاه اینترنتی دیجی کاال را می

 از کجا پیدا شد؟

شود. این دو برادر  های سعید و حمید محمدی آغاز می ، با دو برادر به نام1383گیری دیجی کاال در سال  داستان شکر

، در اطالعاتیها به  عالقه بسیار زیادی به عکاسی داشتند؛ برای همین تصمیم گرفتند یک دوربین دیجیتال بخرند. آن

ا بعد از آنکه به کر از پیدا کردن های فارسی پرداختند. ام این زمینه نیاز داشتند. بنابراین به جستجو در منابع و سایت

های معتبر خارجی رفتند. به این ترتیب توانستند دوربین  مطلب فارسی خوب در این زمینه ناامید شدند، به سراغ سایت

کردند این بود، که به خیابان جمهوری بروند و این دوربین را  مورد نظر خود را انتخاب کنند. حاال تنها کاری که باید می

 .رت حضوری بخرندبه صو

دوربینی که خریده بودند، اشکال  ...ها دوربین را خریدند. اما بعد از مدتی، متوجه یک موضوع ناخوشایند شدند آن

و جو،   هایی که در اینترنت دیده بودند تفاوت داشت. باالخره بعد از پرس عکا  شده با نمونه داشت و تصاویر ربت

 !دوم و تعمیرشده بود شود. لنز روی دوربین، دست بوط میفهمیدند که مشکر به لنز دوربین مر

به ذهن  و کاربردی همراه با اطالعات دقیق، مورد اعتماد فروشگاه اینترنتیجا بود که ایدۀ ساخت یک  درست در همین

 .ها رسید آن

ها ناشی  ید، بلکه این ایدهآ های تجاری از مغز افراد نابغه بیرون نمی گیریم: برخالف تصور عموم مردم، ایده پا نتیجه می

به عبارتی، باید به دنبال مشکالت بگردیم تا بتوانیم زندگی مردم را بهتر بکنیم و  .ها به مشکالت زندگی است از توجه آن

 .ها هم حاضر شوند، بابت آن به ما پول بدهند آن

 داندازی کسب و کار اینترنتی تحقیقات بازار را انجام دهی  قدم سوم:  یش از راه

زده  توانند خیلی زود آن را عملی کنند. اما شتاب کنند همین که ایده را پیدا کردند کار تمام است و می ها فکر می بعضی

اید تحقیق کنید. مثالط اگر  وقت خوب نیست! شما باید قبر از هر اقدامی راجع به بازاری که انتخاب کرده عمر کردن هیو

هر است، باید اول با بررسی و تحقیق مطمنن شوید که بدازار طدال و جدواهر شدانا     بازار انتخابی شما در زمینۀ طالوجوا

 :دهیم پرسید چطور؟ ما بهترین راه را به شما نشان می موفقیت در بستر اینترنت را دارد یا نه. می

، (ر اینترنتیاندازی کسب و کا راهها برای انجام تحقیقات بازار )خصوصاط برای  روش ترین مطمننترین و  یکی از راحت

 کنند؟ است. اما چطور کار می  keyword plannerاست و KWFinderاستفاده از ابزار تحقیق کلمات کلیدی 

https://kwfinder.com/
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ر شدما در اینترندت   وکدا  مردم چقدر در مورد کلمات کلیدی نزدیک به کسبکند، تا بفهمید  این ابزارها به شما کمک می

توانید با اسدتفاده از ایدن ابدزار آمداری را بدر اسداس تعدداد جسدتجوی ماهیانده و نمدودار            بله! شما می .اند جستجو کرده

شوید که ایدۀ کسب و کار شما در اینترندت   دست آورید. سپا با کمی مقایسه و بررسی متوجه می جستجوی سالیانه به

  .موفق خواهد شد یا نه

خورد،  دردشان می کنید ایدۀ شما به توانید مستقیماط با بعضی از افراد، که فکر می کنار تحقیق کلمات کلیدی، میالبته در 

شنوید و شاید به نکات مهمی هم پدی ببریدد. بدرای مثدال      ها را می صحبت کنید و مشورت بگیرید. با این کار نظرات آن

هدا بیشدتر بده چده      تر طراحی کنید. برای اینکه بدانید، هتدر فرض کنید که قصد دارید یک اتوماسیون برای مدیریت ه

هدا   کنید؟ پیشنهاد من این است، که مالقاتی را با مددیران فندی هتدر    چیزهایی در یک اتوماسیون نیاز دارند چه کار می

کدار شدما را   افزار یا اتوماسیون صحبت کنیدد. ایدن    ها درباره نرم ترتیب دهید و راجع به مشکالت، انتظارات و نظرات آن

 (.های رقبا را هم بررسی کنید کند. )البته در اینجا حتماط باید نمونه برای طراحی یک اتوماسیون بهتر راهنمایی می

 پیدا کردن محصول مناسب برای فروش :کنیم این مقاله را بخوانید برای انتخاب محصول مناسب پیشنهاد می

 گذاری کنید قدم چهارم: محصول را تهیه و قیمت

البته اجازه  .رسد یم  خود را انجام دادید، نوبت به تهیۀ محصول و تعیین قیمت برای آن تحقیقات بازاریابیکه  بعد از این

جا برایتان روشن کنم. منظور ما از محصول صرفاط یک کاالی فیزیکی قابر لما )مثر پوشداک(   ای را همین دهید مساله

 کنید. مثر یک سرویا  تواند خدماتی باشد که در وبسایت خود به مشتری ارائه می نیست. محصول می

https://www.portal.ir/find-the-right-product-for-sale
https://www.portal.ir/find-the-right-product-for-sale
https://www.novin.com/blog/choice-happiness-and-spaghetti-sauce/
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 .، رسانۀ خود را انتخاب کنیداندازی کسب و کار اینترنتی  قدم  نجم: برای راه

 

 

تدان را معرفدی    خواهید محصدول  فرض کنید، یک محصول عالی دارید، اما هیو فروشگاهی برای عرضه ندارید؛ چطور می

تان را به نمدایش   توانید در آن محصول مانند فروشگاه برای عرضه محصول است. رسانه جایی است، که می رسانهکنید؟ 

 .بفروشید مشتری به را خود محصول نهایت در و دهید انجام رسانی اطالع باط برقرار کنید، بگذارید، با مشتری ارت

چدون مخاطبدان   نسبت به بقیه اهمیدت بیشدتری دارد؛   چهار رسانه و کار اینترنتی در ایران،   اندازی یک کسب برای راه 

اینسدتاگرام، فروشدگاه    :اند. ایدن چهدار رسدانه عبارتندد از     و بیشتر بین مردم جا افتاده اند بیشتری را به خود جذب کرده

 .ها بیشتر آشنا شویم و مزایا و معایب هر کدام را بدانیم حاال بیایید با این رسانه .ها رسان اینترنتی، سایت و پیام
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 کسب درآمد با کمک اینستاگرام 

خواهیدد بددون    در ایران است. مثالط اگر می کسب درآمد اینترنتی مند و پرکاربرد برایاینستاگرام یک رسانۀ بسیار قدرت 

 هالبتد  یدک انتخداب بسدیار هوشدمندانه اسدت.       فروش از طریق اینستاگرامسرمایه، خرده فروشی پوشاک داشته باشید، 

  .شود نمی خالصه زدن هشتگ و کپشن نوشتن و گذاشتن عکا در فقط اینستاگرامی فعالیت

 کسب درآمد آنالین با استفاده از سایت و فروشگاه اینترنتی 

 

توانید پول درآورید؟ فروشگاه اینترنتی  دانستید که با داشتن فروشگاه اینترنتی حتی وقتی خواب هستید هم می آیا می   

بایست اول  ها شما می رسان ساعت شبانه روز باز است. در اینستاگرام یا پیام 24غازۀ بدون تعطیلی است و در مانند یک م

اطالعاتی مثر موجود بودن، سایز، رنگ، جنا و ... را در اختیار مشتری بگذارید، به سواالت احتمدالی او جدواب دهیدد،    

رسید آن را برای شما بفرستد. اما در فروشگاه اینترنتی نیدازی  بعد هم منتظر باشید تا مشتری هزینه را پرداخت کند و 

ها انتخداب خدود را    کنید، مشتری بر اساس آن به انجام این کارها نیست. شما فقط یک بار اطالعات را در سایت وارد می

تدر   ا خیلدی سداده  کدار شدما ر   فروشگاه اینترنتیبینید؟ داشتن یک  کند. می دهد و هزینه را آنالین پرداخت می انجام می

  !بر این، امنیت بیشتری هم دارد  کند و عالوه می

 :توانید دهد. مثالً می امکانات زیادی را در اختیار شما قرار می فروشگاه اینترنتییا  سایت وب داشتن یک

 هر تعداد محصول که بخواهید وارد سایت کنید. 

 بندی کنید محصوالت خود را دسته. 

 د کوپن تخفیف اعمال کنیدروی هر محصولی که بخواهی. 

 نام در اختیار داشته باشید اطالعات کاربران را از طریق ربت. 

 های مختلفی برای ارسال سفارش در نظر بگیرید روش. 

 های مختلفی برای پرداخت قرار دهید درگاه. 

 (ایاتهای ارسال و ربت شک هر تعداد صفحه که بخواهید تعریف کنید. )مثالط صفحات راهنما، انواع روش 

https://www.portal.ir/how-sell-product-by-instagram
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 تان تولید محتوا کنید و از طریق محتوا مخاطبان را به فروشگاه جذب کنید در سایت. 

 تان متصر کنید سامانه پیامکی به فروشگاه. 

 بهترین سایت های فروشگاه اینترنتی در ایران

 بهترین سایت های فروشگاه اینترنتی

 بهترین سایت های فروش آنالین ایران

دنبال انجام کارهای خود به شیوه های ساده و راحت تر در زمان کم و با کیفیدت بسدیار بداال بدوده و      آدمی از دیرباز به

هست و به همین منظور با بهره گیری درست از علم و دانش خود به موفقیت ها و دستاورد های شگرف در ایدن زمینده   

ین آن ها میتوانیم به خرید اقالم مورد نیاز خود این استرات ی ما، همه امور را شامر می شود که از مهم تر .رسیده است

 .اشاره کرد

در قدیم و قبر از اختراع اینترنت، مجبور بودیم برای خرید اجناس مورد نیاز به صورت حضوری در فروشگاه هدا حاضدر   

مسدافتی را  شویم که این روش دو عیب بزرگ داشت. اول این که اگر چند کاال متفاوت نیاز داشتیم باید برای هر کددام  

جا به جا می شدیم و وقت را قربانی رسیدن به هدف میکردیم و دوم اینکه امکان داشت کاالی مدورد نیداز مدا اصدال در     

 .موقعیت جغرافیایی که ما سکونت داشتیم تولید و توزیع نمیشد و از دسترسی به آن بی نصیب می شدیم

https://bestfarsi.persianblog.ir/7qEGGwOElKT9gRwmy8BA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
https://bestfarsi.persianblog.ir/7qEGGwOElKT9gRwmy8BA-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C
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ترنتی اسدت. ایدن روزهدا اطالعدات مدردم در خصدوص ماهیدت        یکی از رایج ترین نوع خریدها در دنیای امروز خرید این

اینترنت و فروشگاه های مجازی فقط به صورت دانسته هایی کلی است و چندان اطالعات کاملی در مورد جزئیدات آن و  

 .ندارند مزایای فروشگاه های اینترنتیامکانات و 

 بهترین فروشگاه آنالین ایران

 انتاریخچه فروشگاه اینترنتی در ایر

با حضور اینترنت و استقبال مردم از آن باعث شد که برای آسانی در خریدد و فدروش، تجدارت اینترنتدی ایجداد شدود و       

خریداران بدون جابجا شدن و اتالف وقت به راحتی محصول مورد نظر را خریدداری کدرده و آن را درب مندزل دریافدت     

 .کنند

استارت این کار را زدند و با راه اندازی بانک داری  1991انیم که در سال پیشگام تجارت اینترنتی را باید تیم برنرز لی بد

 .آنالین، شرکت پیتزا هات نخستین فروش اینترنتی را تاسیا کرد

در فروشگاه های اینترنتی روال کار به این گونه است که ابتدا فروشنده کاالهای موجود خود را دسته بندی و لیست 

شتری قرار میدهد تا مشتری با توجه به نیاز و توان مالی خود کاالی مورد نیاز را سفارش میکند و آن را در اختیار م

 .دهد
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مشتری از راه هایی که فروشنده تعبیه دیده است وجه کاال را پرداخت می کند که اکثرا به وسیله ابزار های پرداخت 

نوع مجازی و فیزیکی قابر استفاده اند که الکترونیک صورت میگیرد، به طور مثال کارت های الکترونیکی در هر دو 

البته از حالت فیزیکی و در محر آن بیشتر در فروشگاه های اینترنتی محلی استفاده میشود و در فروشگاه های اینترنی 

 .جهانی غیر قابر استفاده است

 

 

 بهترین فروشگاه آنالین ایران

ایی از قبیدر ندوع کداال، حجدم و وزن آن و مکدان مشدتری،       نحوه رسیدن کاال به دست مشتری هم با توجه به فاکتور ه

 فروشگاه های اینترنتی کشور در نکته ترین مهم. باشد …متغییر است که میتواند با پیک موتوری، پست، پست وی ه و 

جلب اعتماد مشتری است که فروشنده های فروشگاه های اینترنتی برای تامین اعتمداد مشدتری از تخفیفدات و فدراهم     

 .ن کاالی با کیفیت استفاده میکندکرد

قدرت زیادی گرفته و به جرات میتوان گفت که در بسیاری از کشورها جای خرید حضوری را  فروشگاه آنالینامروزه 

 اشاره …و  walmart و asos و e bay و Amazon میتوان به ینترنتی دنیابهترین فروشگاه های اگرفته اند. از 

 .کرد

بوده و بدازار داغدی دارندد و فروشدنده      بهترین سایت های ایرانی در کشور ما هم چند سالی است فروشگاه اینترنتی جز 

اگر شما هم جزو آن دسته از آدم هدایی هسدتید کده تابده حدال از یدک فروشدگاه         های بزرگی در حال فعالیت هستند.

وشدگاه  بهتدرین سدایت هدای فر   تدا از   10اینترنتی خرید نکرده اید حتما این مقاله را تا آخر مطالعه کنید تا شدما را بدا   

آشنا کنیم تا شما بتوانید با مزایا و معایب هر یک از آن ها به صورت کامر و با جزئیات ریز و  98در سال  اینترنتی ایران

 .درشت آن آشنا شوید تا بهترین انتخاب را داشته باشید

https://bestfarsi.ir/technology/best-online-shopping-in-world
https://bestfarsi.ir/
https://bestfarsi.ir/
https://bestfarsi.ir/technology/best-online-shopping-stores
https://bestfarsi.ir/technology/best-online-shopping-stores
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 بهترین فروشگاه های اینترنتی ایران

سال سابقه کار و با قوانینی استاندارد مانند پرداخت در محدر   10با دارا بودن بیش از  1398دیجی کاال اکنون در سال 

روزه و بازگشت کاال و تضمین اصالت کاال موفق شده است کده بده عندوان بزرگتدرین و بهتدرین       7تحویر کاال، ضمانت 

لدی از  فروشگاه اینترنتی ایران مشهور شود و رتبه سوم الکسا در کشور را کسب نماید، به گونه ای که مرجدع خریدد خی  

ایرانیان و حتی مردم دیگر کشور ها قرار گرفته و افتخارات زیادی هم در این زمینه کسب نموده است. با ورود به سایت 

 جدان  تدا  گرفتده  مرغ شیر“ از معروف مثال از ای نمونه  دیجی کاال با دنیایی از انواع کاال ها روبرو می شوید دیجی کاال

 پیددا  اینترنتدی  فروشدگاه  ایدن  در توانیدد  می را کند خطور شما ذهن به و باشید شتهدا نیاز که هرآنچه و است ”آدمیزاد

اال ابتدا در لیست محصوالت خود فقط محصوالت دیجیتال محدودی داشت امدا بدا پیشدرفت روز    ک دیجی سایت . کنید

دگی فردی مورد نیازتدان  کشور مبدل شده که می توان هر آنچه در زن بهترین سایت فروشگاه اینترنتیافزون، امروزه به 

 .است را تامین نماید

مواد غذایی تازه، مواد غذایی )همچنین به عنوان جدید ترین قابلیت دیجی کاال می توان به ارائه محصوالت، تند مصرف 

خشک و مواد غیر خوراکی( که قابلیت نگهداری طوالنی ندارند و باید به سرعت مصرف شوند اشاره نمود. وجدود چندین   

یی بدین معناست که شما یک سوپرمارکت آنالین در دیجی کاال در اختیار خواهید داشدت کده در دیگدر فروشدگاه     مزایا

 .های اینترنتی فعال در ایران آن را کمتر مشاهده خواهید کرد

دیجی کاال بی شک امروزه به بزرگ ترین منبع خرید اینترنتی و هم کسب اطالعدات در مدورد یدک محصدول بدرای مدا       

ان تبدیر شده است، زیرا هر محصول را به طور جداگانه و دقیق نقد و بررسی خواهدد کدرد. حتدی در مدواردی در     ایرانی

گذشته کاربر وارد سایت یا اپلیکیشن دیجی کاال می شد و اطالعات و قیمت محصول را مشاهده و مورد بررسی قرار می 

عدم اعتماد و آگاهی کاربر بود و امروزه با تبلیخ رسانه ها و داد و سپا اقدام به خرید از بازار می کرد که این حرکت از 

 .اربات خود اکثر نیازهای مردم را رفع می کند

 که نشانه برتری نسبت به دیگر رقبا شده است می توان به بخش فروشگاه اینترنتی دیجی کاالاز دیگر بخش های سایت 

OPEN BOX کرد. به اینگونه که اگر مشتری محصول را خریداری کرد  که برای اولین بار وارد ایران شده است اشاره

و به دستش رسید ولی با محصول درج شده در سایت مغایرت داشت می تواند این موضوع را با بخش پشتیبانی در میان 

و بگذارد و حال دیجی کاال این محصول را به انبار باز می گرداند و بعد از تحلیر و بررسی محصدول اقددام بده تصدحیح     

تعمیر آن کرده و بعد از عکا برداری، مجددا آن محصول را در سایت قرار خواهد داد اما با این تفاوت که اینبار قیمتش 

 .کمتر است

خرید محصوالت در دیجی کاال به این گونه است که کاربر محصوالت مورد نیاز خود را در هر دسته انتخداب کدرده و در   

ز وی ه دیجی کاال در این قسمت این است که اگر قیمت های یکی از دو سبد خرید یک سبد خرید قرار می دهد و امتیا

 .هزار تومان باشد شما هر دو سبد را با هم و با پرداخت هزینه ارسال یک سبد دریافت می کنید 100شما کمتر از 
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و یدا یکدی از شدهرهای    همچنین یکی دیگر قابلیت های منحصر به فرد دیجی کاال این است که کاربرانی که در تهدران  

نزدیک به تهران سکونت دارند، می توانند سفارش خود را در مدت زمان کمتری تحویر بگیرند و هزینه محصول را درب 

منزل پرداخت نمایند، چراکه تمامی ماموران تحویر سفارش دارای یک دستگاه کارت خوان سیار هستند و مشتری می 

لحظه پرداخت کند. اما این امکانات برای محصوالتی که از طریق باربری ارسدال   تواند به راحتی هزینه محصول را همان

می شوند و هزینه پرداخت شان بیش از سی میلیون ریال است باید حتما پیش از ارسال و از طریق پرداخت الکترونیکی 

 .تسویه شود

ین فروشگاه خود مشتری هم اگر محصولی اما سایت دیجی کاال تنها یک فروشگاه اینترنتی برای خرید نیست، بلکه در ا

 :برای فروش دارد میتواند اقدام به همکاری با دیجی کاال کند. دالیر استقبال از این وی گی به شرح زیر است

 .دیجی کاال بازدید میلیونی دارد .1

 .ربت نام و استفاده رایگان از پنر فروشندگان .2

 .کمک به فروش و رشد کسب و کار های کوچک .3

 .سال کاالی شما توسط دیجی کاالکمک در ار .4

 .دسترسی لحظه ای به آمار فروش و درآمد. پیدا کردن نقاط ضعف و قدرت با توجه به نظر کاربران دیجی کاال .5

برای فروش کاالی خود کافی است فرم فروشندگان موجود در سایت دیجی کاال را پر کنید و منتظدر تاییدد بده عندوان     

، کاالی خود را همراه با قیمت گذاری برای دیجی کاال ارسال کنیدد و بعدد میتوانیدد آمدار     فروشنده باشید و بعد از تایید

 .فروش را لحظه ای مشاهده کرده و بعد از اولین فروش آنالین موفق، نسبت به تسویه حساب اقدام کنید
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 بهترین فروشگاه های اینترنتی ایران

 

 حده امریکا، آلمانایران، ایالت مت :بیشترین مراجعین از کشورهای. 

 گوگر،  :بیشترین بازدید از سایت هایadro دیوار، 3، ورزش ،torbo. 

 21.1% :رتبه محتوای بی ارزش سایت. 

 10.43 :میزان بازدید متوسط از صفحات سایت. 

 12:23 :میزان متوسط حضور هر نفر در سایت. 

 دیجی کاال،  :کلمات کلیدی مهم سایتdigikalaپرمارکت اینترنتی، ماشین ظرفشویی ، پرینتر سه بعدی، سو

 .بوش

 مزایای فروشگاه دیجی کاال

 .داشتن فیلتر های مناسب برای پیدا کردن کاالی مورد نیاز (1

 .سرعت باالی سایت (2

 .ساعته 24پیشنهاد های روزانه جذاب و پشتیبانی  (3

 .(جذب مشتری با ارسال ایمیر)ایمیر مارکتینگ (4

 .گیری از آلودگی هوااستفاده از وسایر نقلیه مناسب جهت جلو (5

 .اطالعات دقیق و هوشمندانه در مورد هر کاال (6

 (هفت روز گارانتی کاالها خریداری شده )به جز  کاالهایی که دارای گارانتی اصالت و سالمت فیزیکی هستند (7

 .کیفیت باالی عکا ها مخصوصا برای کاال های مهم که از عکا سه بعدی استفاده شده (8

 .مناسب داشتن نرم افزار موبایر (9

 .ارائه خدمات خاص به خریداران عمده  (10

 .داشتن بخش سوپر مارکت  (11

 .تجربه کاربری بسیار خوب  (12

 .امکان مطلع شدن مشتری از موجودن شدن کاالها با استفاده از پیامک و پست الکترونیک  (13

 .دارای سیستم ترغیب مجدد به خرید یا دیجی بن  (14

 .مشخصات فنی کاال ها به طور دقیق  (15

 .سریع در هنگام سفارش ربت نام  (16

 .mag و tv بخش  (17

و کسب و کار های )محصوالت، تند مصرف) FMCG حمایت از برند های فعال ایران در حوزه محصوالت  (18

 .(کوچک )جدید
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 .(گزارش قیمت مناسب تر نسبت به قیمت کاالهای مشابه )جدید  (19

 .پیشنهاد محصوالت مرتبط  (20

در تهران و یا یکی از شهر های تحت پوشش تحویر اکسپرس  امکان پرداخت هزینه به هنگام دریافت سفارش (21

 .دیجی کاال

 معایب فروشگاه دیجی کاال

 .پیگیری نکردن بعد از لغو سفارش .1

 .به تازگی در ارسال محصوالت دچار مشکر شده است .2

 .نداشتن سیستم تخفیف هنگام خرید .3

 .قرار نگرفتن تمامی محصوالت خریداری شده در یک سبد خرید .4

 .ری جدی در مورد بخش شکایات مشتریانعدم پیگی .5

 .عدم امکان خرید لوازم جانبی به همراه یک محصول .6

 .مشخص نبودن وضعیت سفارش و نداشتن راه ارتباطی با پیک انتقال دهنده کاال در تهران .7

 .عدم تمایر تحویر کاال درب منزل و نیاز به رفتن به درب منزل در تهران .8

ید و کاالیی را خریداری نمایید، زمانیکه کاالی مورد نظر را لغو یا برگشت درصورتی که کد تخفیف داشته باش .9

 .بزنید کد تخفیف قابر بازگشت نمی باشد

 .اولین سایت در نتایج جستجو گوگل می باشد” فروشگاه اینترنتی“این سایت با کلمه کلیدی 

 

 



  جزوه خرید و فروش الکترونیکی                             

 54 صفحه شماره :                                                                                                              تهیه و تنظیم : دکتر مهدی رجبی  

 

 سایت فروشگاه های اینترنتی

لکه یک موتور جستجوی قدرتمند و کامال حرفه ای مانند گوگر اسدت کده در   ایمالز تنها یک فروشگاه اینترنتی نیست ب

مورد کاالها و اقالم مورد نیازتان اطالعاتی به شما خواهد داد. عالوه بر این نقش یک واسطه را بین فروشدنده و خریددار   

متوجه خواهید شد که تقریبا هیو ایجاد کرده و فرایند خرید را آسان تر می کند. با نگاه به سایت این فروشگاه اینترنتی 

 .محسوب می شودبهترین فروشگاه های اینترنتی کشور کاالیی از دید ایمالز از قلم نیافتاده و جز  یکی از کاملترین و 

با ایجاد یک فضای رقابتی بین فروشندگان، باعث تعدیر قیمت ها شده و خریداران، می توانندد   فروشگاه اینترنتی ایمالز

رد نظر خود را با قیمت ارزان تر خریداری کنند. ایمالز سبب می شود تا خریدار همده انتخداب هدایش را در    کاالهای مو

یک نقطه تماشا کند و بتواند با آگاهی از قیمت واقعی محصول آن را انتخاب کند. قابر ذکر است که ایمدالز، تنهدا یدک    

لتی در کارکرد فروشگاه ها ندارد؛ در واقع همانطور که در بوده و هیو دخا معرفی فروشگاه های اینترنتیمرجع مقایسه و 

قبر به آن اشاره شد، ایمالز همانند گوگر یک موتور جستجوگر کاال برای فروشگاه های اینترنتی و خرید اسدت کده بده    

 خریداران کمک می کند اقالم مورد نیاز خود را با بهترین قیمت تهیه کنند.

د این سایت عالوه بر دسترسی آسان از طریق اپلیکیشن هدای موجدود ایدن فروشدگاه     یکی از وی گی های منحصر به فر 

اینترنتی، قابلیت به روز خودکار اطالعات و قیمت ها می باشد، در نتیجه فروشندگان تنها کافیست تا اطالعات فروشگاه 

ت شود. در فروشگاه اینترنتی ایمالز، اینترنتی خود را به روزرسانی کرده تا داده های ربت شده شان در ایمالز ذخیره و رب

شما عالوه بر داشتن قیمت لحظه ای بازار درمورد تمامی کاال هایی که به آن ها نیاز دارید، می توانید به روز ترین اخبار 

االی فناوری و اطالعات در رابطه با کاالی مورد نیاز خود را دریافت کنید تا با شناخت بهتر و دید بازتر اقدام به تهیده کد  

 مدنظر خود نمایید. 

همچنین تمامی کسانی که از ایمالز خرید می کنند خیال شان راحت است که کاالیی که خریده اند به هیو وجه گران 

قیمت نیست چراکه با آگاهی کامر از قیمت اجناس آن را تهیه می کنند و همین باعث می شود تا همیشه از کیفیت 

 .دخریدهای خود اطمینان داشته باشن
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 سایت فروشگاه های اینترنتی

 ایران، ایاالت متحده امریکا :بیشترین مراجعین از کشورهای. 

 گوگر، دیجی کاال، ترب، یکتانت، مقدادآیتی  :بیشترین بازدید از سایت های. 

 41.1% :رتبه محتوای بی ارزش سایت. 

 5.06 :میزان بازدید متوسط از صفحات سایت. 

 4:26 :ر سایتمیزان متوسط حضور هر نفر د. 

 کابر شبکه، دوربین مداربسته، دوربین مدار بسته، کیف لپ تاپ  :کلمات کلیدی مهم سایت. 

 

 مزایای فروشگاه ایمالز

 .وجود طیف وسیعی از کاال (1

 .دسته بندی های درست (2

 .ایجای فضای رقابتی بین فروشندگان (3

 .سرعت باالی سایت (4

 .درمورد کاالوجود اطالعات مفید به همراه عکا های با کیفیت  (5

 .بروزرسانی خودکار و لحظه ای کاال ها و قیمت های آن ها (6

 .IOS داشتن اپلیکیشن برای اندروید و (7

 . … نمایش تمامی فروشندگان کاالی مدنظر به همراه آدرس، قیمت پیشنهادی و (8

 .جستجوی سریع و آسان کاالی مورد نیاز (9

 .وجود تخفیفات طوالنی  (10

 معایب فروشگاه ایمالز

 .لیغات زیاد در سایت ایمالزوجود تب .1

 .پشتیبانی بسیار کند .2

 .نبودن ایمالز به عنوان طرف حساب .3

 .IOS کند بودن اپلیکیشن در نسخه .4
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 بهترین فروشگاه اینترنتی ایران

 !او می خواهد دوست خوش سلیقه شما باشد

ی بیانددازیم بده ایدن بداور خدواهیم      این شعار فروشگاه اینترنتی مدیسه است که اگر نگاهی دقیق به این فروشگاه اینترنت

رسید که جمله معروفش فقط یک شعار نبوده و در واقعیت نیز به این شعار جامه عمر پوشانده است و همدین موضدوع   

 .در ایران مبدل کرده است بهترین سایت فروشگاه های اینترنتی لباساین برند را به 

از دیدن و خرید برندهای برتر بین المللی و ملدی لدذت مدی    فرض کنید در یک مرکز خرید در حال قدم زدن هستید و 

برید، حال اگر این مرکز خرید از زیبایی ظاهری و ارائه خدماتی متفاوت بهره مند باشد لذت شما را چند برابر می کندد.  

ف ایرانی و مدیسه در واقع یک مرکز خرید اما به صورت آنالین است و محصوالتی کامر از تمامی برندهای معتبر و مختل

خارجی را در خود جای داده است. شما می توانید با خرید از مدیسه زمان کمتدری صدرف کنیدد و در چندد دقیقده بدا       

 .مقایسه محصوالت بهترین را انتخاب کرده و با اطمینان از اصالت کاال و قیمت مناسبش آن را انتخاب نمایید

بهترین اخر با مد روز آن هم از برند های معتبر را دارند، مدیسه برای افرادی که تمایر به پوشیدن لباس های شیک و ف

 سایت. کند می جلب خود به است که با طراحی شیک و کیفیت عالی محصوالت نظر خریدار را  فروشگاه اینترنتی لباس

 افدزایش  و هتوسدع  به دست فروش، سود از استفاده و زمان گذر با ولی بود پوشاک برای فروشگاهی فقط ابتدا در مدیسه

 محصدوالتی  امدروزه  زمان گذر با و بود نوزادان و کودکان برای پوشاک بخش شدن اضافه آن حاصر که زدند محصوالت

 .است کرده فراهم مشتریان به عرضه برای را …عطر، لوازم آرایشی، نوشیدنی و همچون

است که بعد از ربت  API شتن یک سیستماما دلیر تمایز فروشگاه اینترنتی مدیسه از دیگر فروشگاه های مشابه در دا

نام در سایت شروع به فعالیت می کند و پیشنهادها را با توجه به حدس هایی که بر اساس عالیق مشتری می زند ارائه 
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می دهد. )مانند سیستمی که در اکسپلور اینستاگرام مشاهده می کنید( این کار باعث خوشایندی و ترغیب مشتری 

 .وی بیشتر و در نتیجه خرید کردن می شودبرای ماندن و جستج

 

 

 بهترین فروشگاه اینترنتی ایران

 ایران، ایاالت متحده امریکا، کانادا :بیشترین مراجعین از کشورهای. 

 گوگر، یکتانت، دیجی کاال، دیجی استایر، بانی مد :بیشترین بازدید از سایت های. 

 45.6% :رتبه محتوای بی ارزش سایت. 

  3.63 :متوسط از صفحات سایتمیزان بازدید. 

 3:36 :میزان متوسط حضور هر نفر در سایت. 

 مدیسه،  :کلمات کلیدی مهم سایتmodisehفروشگاه اینترنتی، فروشگاه لباس زنانه، خرید لباس ،. 

 مزایای فروشگاه مدیسه

 .ظاهر زیبای سایت و سرعت باالی آن .1

 .سیستم هوشمند تشخیص عالیق .2

 .هزار تومان 100های باالی ارسال رایگان برای خرید  .3

 .کیفیت عالی اجناس .4

 .تخفیف های طوالنی .5

 .ایمیر مارکتینگ .6

 جستجوی سریع و جذاب .7
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 .تضمین قیمت کاال .8

 .ضمانت اصر بودن کاال .9

 معایب فروشگاه مدیسه

 .ساعته 24عدم پشتیبانی  (1

 .سخت بودن مراحر ربت نام نسبت به بقیه فروشگاه های اینترنتی (2

 .رش در سبد خرید سریععدم نمایش جمع کر سفا (3

 .در آرشیو محصوالت lazy load استفاده از سیستم (4

 .عدم وجود گزینه ربت نام در صفحه اصلی سایت (5

با اینکه تخصص اصلی مدیسه در پوشاک است ولی مدل مناسب برای پوشیدن لباس ندارند و عکا ها در  (6

 .بعضی موارد جذابیت کافی را ندارند

 .تی است که هنوز بر طرف نشده استدر نسخه موبایر دارای مشکال (7

 .پیچیدگی عضویت در هنگام خرید (8

 .عدم پیگیری لغو سفارشات از سوی کاربر (9

 .نیاز به ورود به صفحه دیگر برای عضویت در هنگام خرید  (10

 شغل اینترنتی مطمئن و  ردرآمد در ایران 12معرفی 

 

https://academysabz.com/wp-content/uploads/2020/10/internet-bussines.jpg
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با توجه به اینکه بسیاری از افراد در  .و پولساز وجود داردایده های زیادی برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی مطمنن 

انتخاب ایده برای راه اندازی کسب و کار در اینترنت دچار مشکر میشوند و نمیدانند که چه ایده ای را برای راه اندازی 

ولساز آشنا کنیم. کسب و کار آنالین خود انتخاب کنند در این بخش قصد داریم شما را با انواع کسب و کار اینترنتی پ

تمام ایده های که برای راه اندازی کار اینترنتی به شما معرفی کردیم ایده هایی هستند که اگر اصولی آن ها را راه 

 .اندازی کنید میتوانید به درآمد برسید

 شغل اینترنتی اول ساخت ا لیکیشن کاربردی -2

 

 خالقانه و  کسب درامد کنید طراحی یک برنامه ی کاربردیمهم که خیلی راحت میتوانید از ان  شغر اینترنتییکی از 

 روز به روز و هستند جا همه همراه های تلفن که میبینید کنید دقت اگر.  باشد می ایفون و اندروید های گوشی برای

 .هستند کردن پیدا افزایش حال در

لعاده ای در ماه برسید . زمان گذاشتن شما با داشتن یک ایده ی خالق و جذاب میتوانید خیلی راحت به درآمد فوق ا

برای طراحی یک اپلیکیشن و فروش آن خیلی ارزش دارد زیرا روشی حرفه ای برای کسب درآمد اینترنتی و رسیدن به 

 . درامد بسیار باالیی میباشد

 میتوانید راحت یلیخ  عالقه دارید و یا اینکه یک برنامه نویا هستید  ios اگر واقعا شما به برنامه نویسی اندروید و

که اصال نیاز  شغر اینترنتید . اگرم واقعا برنامه نویسی نیستید در ادامه ما شما را با چند کنی متحول را خود زندگی

 .نیست برنامه نویسی باشید اشنا خواهم کرد پا همراه ما باشید

سب و کار اینترنتی باشد. اما به این برنامه نویسی موبایر میتواند یکی از گزینه های مناسب برای راه اندازی یک ک

موضوع توجه کنید که اگر بخواهید از این روش کسب و کار آنالین استفاده کنید باید به یک زبان های برنامه نویسی 

android  وios ید. این ایده ی راه اندازی کسب و کار آنالین بیشتر مناسب افرادی است که به برنامه را یاد بگیر

 .نویسی عالقه دارند

اگر شما هم به برنامه نویسی عالقه دارید پیشنهاد میکنیم از این ایده کسب و کار اینترنتی استفاده کنید. اما اگر اصال به 

ید توصیه میکنم به سراغ این ایده نروید! این روش کار اینترنتی بیشتر برنامه نویسی اپلیکیشن های موبایر عالقه ندار

 .مناسب افرادی است که به برنامه نویسی عالقه دارند

  

https://www.android.com/
https://www.android.com/
https://www.apple.com/ios/ios-14/
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 دومین شغل اینترنتی طراحی سایت -2

 

پر درآمد و پرسود که در سطح جهان خیلی طرفدار دارد طراحی سایت می باشد. در  شغر های اینترنتییکی دیگر از 

روش کسب و کار اینترنتی شما با طراحی سایت برای دیگران کسب درآمد می کنید. همانطور که میدانید با  این

پیشرفت فناوری اکثر کسب و کارهای سنتی به سمت کسب و کارهای آنالین کشیده شده اند و همین موضوع باعث 

 .دیر شودشده طراحی سایت به یکی دیگر از ایده های پولساز کسب و کار آنالین تب

  

البته این را بدانید که برای طراحی سایت اصال نیازی به برنامه نویسی وب نیست برای طراحی سایت میتوانید از سایت 

های رایگان استفاده کنید . خیلی از افراد فکر میکنند که برای راه اندازی و طراحی سایت باید   cms ساز های رایگان و

اینکه اگر برنامه نویسی نمیدانند باید بابت راه اندازی و ساخت سایتشان هزینه های زیادی برنامه نویسی بلد باشند و یا 

 !پرداخت کنند در صورتی که اصال اینطور نیست

  

برای اینکه وب سایت راه اندازی کنید به هیو علم برنامه نویسی و کدنویسی نیاز ندارید. به لطف بزرگ سیستم های 

راه اندازی و ساخت سایت برای تمام افراد ممکن شده است و بدون اینکه برنامه نویسی مدیریت محتوا مثر وردپرس 

بلد باشید میتوانید سایت راه اندازی کنید. اگر کار با سیستم های مدیریت محتوا را یاد بگیرید میتوانید با طراحی سایت 

https://academysabz.com/wp-content/uploads/2020/12/The-second-internet-business-idea.jpg
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راه اندازی شرکت و دفتر ندارید. بسیاری از  درآمدزایی داشته باشید. البته برای کسب درآمد از طراحی سایت نیازی به

 .خود را راه اندازی کنند و به درآمد میلیونی برسانند کار در منزلافراد توانسته اند با یادگیری طراحی سایت 

  

جهت راه اندازی کسب و کار اینترنتی تان انتخاب کنید و  اگر به مبحث طراحی سایت عالقه دارید میتوانید این ایده را

 .با طراحی سایت برای دیگران کسب درآمد کنید

 دوستان شما.  ندارد …و  Html , Css, js ,phpمهارت طراحی سایت اصال نیاز به بلد بودن علم برنامه نویسی مثر 

هید بد انجام سایت طراحی های پروژه و بگیرید دیا را سایت طراحی نویسی برنامه بدون میتوانید راحت خیلی عزیز

 .برای طراحی سایت بدون کد نویسی میتوانید از سایت آکادمی سبز استفاده کنید

  

راه اندازی سایت  …و , wordpress  ،oomla jdrupalبه لطف بزرگ سیستم های مدیریت محتوای رایگان مثر 

برای افرادی که قصد یادگیری طراحی سایت را دارند فراهمن شده است. با استفاده از این سایت سازها شما میتوانید 

 .دبدون نیاز به حتی یک خط کدنویسی یک وب سایت حرفه ای برای دیگران راه اندازی کنی

  

البته در این روش کسب و کار آنالین اصال نیازی نیست کار با تمام سایت سازها و سیستم های مدیریت محتوا را کامر 

یاد بگیرید! شما اگر فقط کار با وردپرس را به صورت کامر یاد بگیرید میتوانید از طریق طراحی سایت برای دیگران 

 .ا دارید پیشنهاد میکنم حتما مقاله زیر را مطالعه کنیدکسب درآمد کنید. اگر قصد یادگیری وردپرس ر

  

 را مطالعه کنید آموزش ساخت سایتپیشنهاد میکنم مقاله 

ال نیازی نیست زبان البته باز به این نکته مهم توجه کنم که اگر قصد کسب درآمد از طریق طراحی سایت را دارید اص

های برنامه نویسی را یادبگیرید. اگر وردپرس را کامر یاد بگیرید میتوانید خیلی راحت از طریق طراحی سایت برای 

 .دیگران به درآمد میلیونی برسید

  

https://academysabz.com/work-at-home/
https://wordpress.org/
https://www.joomla.org/
https://www.drupal.org/
https://academysabz.com/site-building-training/
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 سومین شغل اینترنتی مطمئن فروش فالوور و الیک اینستاگرام -3

 

  

رآمد فروش فالوور و الیک اینستاگرام می باشد. میزان درآمد از این روش یکی دیگر از مشاغر اینترنتی مطمنن و پرد

شما با راه اندازی این ایده برای کسب و کار اینترنتی خیلی ساده میتوانید  . ایده کسب و کار اینترنتی بسیار باال میباشد

رنت همه چیز به خودتان بستگی دارد. اگر به درآمد باالیی دست پیدا کنید. البته برای درآمدزایی از این ایده کار در اینت

اصولی این ایده کسب و کار را پیاده سازی کنید مطمنن باشید خیلی راحت میتوانید به درآمد میلیونی از اینترنت 

 .برسید. در این روش شما از طریق راه اندازی خدمات اینستاگرام کسب درآمد میکنید

  

 افراد روزانه که  یکی از پرطرفدارترین شبکه های اجتماعی میباشد اینستاگرامهمانطور که میدانید شبکه ی اجتماعی 

 هیو به اینستاگرام فالوور فروش سیستم این اندازی راه برای شما. میشوند عضو اجتماعی ی شبکه این در زیادی

 راه را سیستم این اگر.  کنید اندازی راه  ید این سیستم را برای خودتوانمی ساده خیلی و ندارید نیاز باالیی سرمایه

 .کرد خواهید پیدا دست نکردنی باور درآمد به منزل در کار ساعت 3 الی 2 روزی با قطعا کنید اندازی

  

ندازی می در این ایده برای راه اندازی کسب و کار آنالین شما با کمترین سرمایه ممکن یک خدمات اینستاگرام راه ا 

کنید. منظور از خدمات اینستاگرام این است که شما دقیقا مشابه افرادی که فالوور، الیک و ویو اینستاگرام میفروشند 

https://www.instagram.com/
https://academysabz.com/wp-content/uploads/2020/12/The-third-internet-business-idea.jpg
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کسب و کار آنالین تان را راه اندازی می کنید. این مدل کار اینترنتی یکی از ساده ترین روش های ممکن برای کسب 

ایده ای برای راه اندازی کسب و کارتان ندارید این ایده میتواند یک گزینه مناسب درآمد از اینترنت است. اگر هنوز هیو 

 .برای شما باشد

  

اگر واقعا میخواهید یک کسب و کار اینترنتی راحت با حاشیه سود بسیار باال داشته باشید من این شغر اینترنتی 

ینک زیر کلیک کنید تا بیشتر با این روش کار مطمنن و ساده را به شما توصیه میکنم . برای اطالعات بیشتر روی ل

 .مجازی بیشتر آشنا شوید. البته از این روش میتوانید به عنوان شغر دوم استفاده کنید

 چهارمین شغل اینترنتی ساخت فروشگاه اینترنتی_4

 

ما خیلی مرسوم  چهارمین ایده شغر اینترنتی برای شما دوستان عزیز داشتن یک فروشگاه اینترنتی است که در کشور

شده. همان گونه که میبینیم با پیشرفت علم بیشتر کسب و کار ها به سمت کسب و کارهای اینترنتی و مجازی کشیده 

شده اند. شما با راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی میتوانید محصوالت و خدماتتان را در اینترنت بفروشید. البته برای 

زی فروشگاه اینترنتی کسب و کار مجازی خود را استارت بزنید ایده ها و روش های زیادی اینکه بتوانید از طریق راه اندا

 .وجود دارد که در ادامه پولسازترین این ایده ها را به شما معرفی کردیم

  

https://academysabz.com/wp-content/uploads/2020/12/The-fourth-internet-business-idea.jpg
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با باز هم بگم که برای داشتن یک فروشگاه اینترنتی اصال نیاز به علم برنامه نویسی ندارید! شما خیلی راحت میتوانید 

چند قدم ساده فروشگاه اینترنتی خود را راه اندازی کنید و خیلی سریع کسب و کار مجازی خود را راه اندازی کنید. 

برای راه اندازی و ساخت فروشگاه اینترنتی میتوانید از فروشگاه سازهای اینترنتی استفاده کنید. با استفاده از فروشگاه 

 .چند دقیقه فروشگاه اینترنتی خودتان را راه اندازی کنیدسازهای اینترنتی میتوانید در کمتر از 

  

فروشگاه اینترنتی آکادمی سبز هم با استفاده از همین فروشگاه سازها راه اندازی شده است. شما خیلی راحت میتوانید 

و محصولی اما ممکن است این سوال برایتان پیش بیاید که اگر هی .فروشگاه اینترنتی خودتان را راه اندازی کنید

فیزیکی نداشته باشیم چطور میتوانیم از طریق راه اندازی فروشگاه اینترنتی کسب درامد کنیم؟ که در ادامه پاسخ این 

 .سوالتان را خواهیم داد

  

وجود  …و  , woocommerce OpenCart , Magento , PrestaShopفروشگاه سازهای اینترنتی زیادی مثر 

دارد که کامال زبان فارسی را پشتیبانی می کنند و به صورت کامال رایگان با استفاده از این فروشگاه سازهای اینترنتی 

ید فروشگاه اینترنتی خودتان را راه اندازی کنید. ولی به نظر من بهترین فروشگاه اینترنتی ووکامرس است. اگر میتوان

دقیقه میتوانید سایت وردپرسی تان را به فروشگاه اینترنتی  1سایتان را با وردپرس راه اندازی کرده باشید در کمتر از 

 .تبدیر کنید

  

توانید محصوالتی که تولید میکنید و یا محصوالتی که دارید را به صورت اینترنتی در فروشگاه اینترنتی خود شما می

بفروشید. این محصوالت میتوانند به صورت فیزیکی و یا دانلودی باشند. اگر فروشگاه فیزیکی دارید میتوانید تمام 

حصول فیزیکی ندارید میتوانید محصوالتتان را به صورت کامال آنالین در اینترنت به تمام ایران بفروشید. اگر هم م

محصوالت دانلودی و آموزشی تولید کنید و به صورت کامال اینترنتی بفروشید. البته در ادامه به صورت کامر شما را با 

 .راه اندازی کسب و کار مجازی از طریق فروشگاه اینترنتی بیشتر آشنا کردیم

https://woocommerce.com/
https://www.opencart.com/
https://magento.com/
https://www.prestashop.com/en
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 :روش های کسب درآمد از طریق فروشگاه اینترنتی

 

روش کلی میتوانید از طریق راه اندازی فروشگاه اینترنتی کسب و کار اینترنتی خودتان را راه  3با شما 

 :اندازی کنید

 فروش محصوالت فیزیکی به صورت کامال اینترنتی .1

 فروش محصوالت آموزشی و دانلودی .2

 همکاری در فروش و فروش محصوالت دیگران .3

  

  :فروش محصوالت فیزیکی در اینترنت -1

ین روش اگر شما محصوالت فیزیکی داشته باشید با راه اندازی یک فروشگاه اینترنتی میتوانید کسب و کار فیزیکی در ا

خود را به کسب و کار اینترنتی تبدیر کنید و محصوالتتان را به صورت کامال اینترنتی و آنالین بفروشید. هیو فرقی 

یزیکی قابلیت فروش در اینترنت را دارند. اگر محصوالت نمی کند که چه محصول فیزیکی دارید. تمام محصوالت ف

فیزیکی تان را در اینترنت بفروشید مطمنن باشید یک قدم از رقیبانتان باالتر هستید. توصیه میکنم اگر هر محصول 

 .روشیدفیزیکی دارید همین حاال فروشگاه اینترنتی خودتان را راه اندازی کنید و محصوالتتان را به صورت اینترنتی بف

  

https://academysabz.com/wp-content/uploads/2020/12/The-fifth-internet-business-idea.jpg
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محصوالت فیزیکی مثر لوازم جانبی موبایر و لپ تاپ، کیف و کفش، انواع لباس دخترانه و پسرانه، انواع لباس مردانه و 

 قابلیت اینترنت در) …زنانه، فروش لوازم تزیینی، فروش لوازم آشپزخانه، فروش کارهای دستی مثر تابلو نقاشی و

 (ددار وجود فیزیکی محصوالت انواع فروش

  

 :فروش محصوالت آموزشی و دانلودی در اینترنت-2

اگر هیو محصولی ندارید خیلی راحت با ساخت فروشگاه آنالین تان میتوانید کسب و کار اینترنتی خودتان را راه اندازی 

! در کنید. خیلی از افراد فکر میکنند برای راه اندازی یک کسب و کار مجازی حتما باید محصوالت فیزیکی داشته باشند

 .صورای که اگر هیو محصولی هم ندارید میتوانید یک فروشگاه اینترنتی راه اندازی کنید

  

در این روش شما با راه اندازی یک فروشگاه انالین محصوالت دانلودی و آموزشی میفروشید. خیلی راحت میتوانید با 

برسید و از طریق راه اندازی فروشگاه ساخت وتولید محصوالت آموزشی و دانلودی در اینترنت به درآمد میلیونی 

 .اینترنتی محصوالت دانلودیتان را بفروشید

  

شما هر مهارت و تخصصی که داشته باشید را میتوانید به محصوالت دانلودی و آموزشی تبدیر کنید. میتوانید یک 

و بفروشید. مثال اگر در  سایتی مثر آکادمی سبز راه اندازی کنید و تخصصتان را به فایر های آموزشی تبدیر کنید

زمینه قانون جذب کتاب های زیادی خواندید میتوانید آن کتاب ها را به فایر های صوتی تبدیر کنید و بفروشید. اگر 

در زمینه زبان انگلیسی مهارت دارید میتوانید با ساخت فایر های آموزشی در این زمینه یک فروشگاه آنالین بسازید و 

 .شروع کنیدکار اینترنتی تان را 

 :مهارت های زیادی وجود دارد که در ادامه  ولسازترین این مهارت ها را به شما معرفی کردیم

 بهبود فردی  

 قانون جذب 

 آموزش بدنسازی  

 فروش و بازاریابی 

 دیجیتال مارکتینگ 

 رروت 

 سرمایه گذاری 
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 روانشناسی 

 (کنکور )ساخت محصوالت آموزشی در زمینه کنکور و نکات تستی مهم 

 ان انگلیسیزب 

 کار با نرم افزارهای گرافیکی مثر فتوشاپ و… 

 مهارت های فردی مثر آموزش نقاشی و… 

 کسب و کار  

 و… 

  

اگر فکر می کنید که هیو مهارت و تخصصی ندارید میتوانید یک مهارت را انتخاب کنید و شروع به یادگیری کنید. بعد 

آموزشی تبدیر کنید و در فروشگاه اینترنتی تان بفروشید. این ایده  از یادگیری هر مهارتی که یادگرفتید را به دوره های

 .کسب و کار اینترنتی میتواند یکی از پولسازترین ایده های راه اندازی کسب و کار مجازی و آنالین باشد

  

 :همکاری در فروش و فروش محصوالت دیگران در اینترنت -3

کسب و کار اینترنتی است. البته این روش کسب و کار آنالین را در همکاری در فروش یکی دیگر از ایده های پولساز 

 به را محصوالتشان و کنید می مذاکره محصوالت فروشندگان با شما روش این در  ادامه به صورت کامر معرفی کردم.

ت می ریافد فروشنده از پورسانتی میگیرد صورت شما سمت از که فروشی هر ازای به. فروشید می اینترنتی صورت

 .کنید

  

برای اینکار شما در اولین قدم باید فروشگاه اینترنتی تان را راه اندازی کنید و با تامین کنندگان و یا حتی فروشندگان 

صحبت کنید. از آن ها بخواهید تا به ازای هر محصولی که برای آن ها میفروشید درصدی را به عنوان پورسانت به شما 

نترنتی راه اندازی کنید و با چند تاممید کننده و فروشنده همکاری کنید خیلی راحت بدهند. اگر چنین فروشگاه ای

میتوانید به درآمد میلیونی از اینترنت برسید. البته در ادامه بیشتر در مورد این ایده کسب و کار اینترنتی صحبت 

 .کردیم

  

 دامنه فروش   نجمین شغل اینترنتی خرید و-5
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تی خرید و فروش دامنه می باشد . افراد زیادی هستند که از خرید و فروش دامنه به درآمد یکی دیگر از شغر اینترن

اینترنتی بسیار باالیی رسیده اند و این شغر به زمان و سرمایه کمی نیاز دارد. شما دوستان عزیز میتوانید با قیمت بسیار 

فروش قرار بدهید برای این کار الزم است در سایت برای  باالتری قیمت با را آن و  پایین یک دامنه را خریداری کنید

 .های حراج دامنه عضو شوید

شما باید به دنبال ایده ای باشید که با استفاده از آن  !البته خود من این ایده کسب و کار اینترنتی را توصیه نمیکنم

بال روش های اصلی راه اندازی بتوانید یک درآمد رابت از اینترنت داشته باشید. برای همین توصیه می کنیم به دن

 .کسب و کار اینترنتی باشید

  

  

 ششمین شغل اینترنتی وبالگ نویسی تخصصی-6

 

با هزینه ی کم وبالگ نویسی تخصصی است. اگر به نوشتن خیلی عالقه دارید این شغر  مشاغر اینترنتییکی دیگر از 

خاص و با ایجاد یک وبالگ برای خودتان میتوانید به  میتواند گزینه ی خوبی برای شما باشد. شما با نوشتن موضوعات

 .درآمد باالیی برسید

طراحی یک وبالگ نیاز به دانش خاصی ندارد و شما میتوانید خیلی راحت و ساده یک وبالگ خیلی حرفه ای برای خود 

 .ماه برسیدایجاد کنید . اگر زمان تایپ کردن دارید میتوانید با تایپ کردن به درامد بسیار باالیی در 

  

به این موضوع توجه کنید که شما  !برای اینکه بتوانید از وبالگ نویسی کسب درآمد کنید باید یک سایت داشته باشید

 .کنید نمی استفاده …و blog.ir ،blogfaبه هیو عنوان از سیستم های وبالگ دهی مثر 

ک سایت راه اندازی کنید و شروع به نوشتن کنید تا برای کسب درآمد از وبالگ نویسی شما باید با استفاده از وردپرس ی

 .ترافیک سایتتان افزایش پیدا کند. هرچه تعداد ورودی سایتتان بیشتر باشد درامدتان بیشتر می شود

 حاال شاید بپرسید که مدل درآمدزایی از این روش کسب و کار آنالین چگونه است؟
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بازدید کنندگان سایتتان افزایش پیدا کند شما میتوانید از طریق تبلیغات  وقتی سایتتان را راه اندازی کنید، وقتی تعداد

 .کسب درآمد کنید. شما بابت تبلیغات برای سایت های دیگران کسب درآمد می کنید

 .پا نحوه کسب درآمد از این روش کسب و کار اینترنتی، کسب درآمد از تبلیغات است

  

  

 افزونه ورد رسهفتمین شغل اینترنتی طراحی قالب و -7

 

یکی دیگر از شغر اینترنتی پر درآمد برای برنامه نویسان وب طراحی قالب و پالگین برای سایت های وردپرسی است. 

اگر شما با زبان های برنامه نویسی وب آشنا هستید خیلی راحت میتوانید به درآمد بسیار باالیی از طریق طراحی قالب و 

 .گفت این ایده کسب و کار اینترنتی نیازی به هیو سرمایه اضافی نداردافزونه وردپرس برسید. میتوان 

 این از شما البته بفروشید و بدهید قرار  شما هر قالبی را که طراحی می کنید میتوانید در مارکت های ایرانی و خارجی

 .باشید داشته هم دالری درآمد کسب میتوانید طریق

https://academysabz.com/wp-content/uploads/2021/01/internet-job1112.jpg
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 php, html, css , js ادی است که به زبان های برنامه نویسی وب مثراین روش کسب و کار اینترنتی مناسب افر

 و ایرانی های مارکت در و کنید ارائه ای حرفه های افزونه و قالب باید شما روش این در. هستند مسلط کامر …و

 .بفرشید خارجی

البته فروش قالب و افزونه برای ایرانی ها در این  .است codecanyonو  themeforestبهترین مارکت های خارجی 

سایت ها ممکن است کمی کار سخت و دشواری باشد. اما افراد زیادی در ایران هستند که قالب و افزونه های وردپرسی 

 .زیادی کدنویسی می کنند و در این مارک ها میفروشند

این  .برای اینکه از این ایده کسب و کار اینترنتی استفاده کنید باید زبان های برنامه نویسی وب را کامر یاد بگیرید

  .روش بیشتر مناسب افرادی است که به علم برنامه نویسی و کدنویسی عالقه دارند

  

 .مقاله زیر را مطالعه کنید البته اگر به دنبال روش های کسب درآمد اینترنتی دالری هستید پیشنهاد میکنم

 روش پولساز 10کسب درآمد دالری در ایران با  :پیشنهاد میکنیم این مقاله را مطالعه کنید

 هشتمین شغل اینترنتی سئو و بهینه سازی وب سایت-8

 

https://themeforest.net/
https://codecanyon.net/
https://academysabz.com/make-money-in-dollars/
https://academysabz.com/make-money-in-dollars/
https://academysabz.com/wp-content/uploads/2021/01/internet-job1113.jpg
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به معنی بهینه سازی   SEOد در ایران سنو و بهینه سازی سایت است. سنو یا یکی دیگر از مشاغر اینترنتی پر درآم

و یا  است. به زبان خیلی ساده یعنی شما کاری کنید تا سایت خودتان گوگرسایت برای موتورهای جستجو بخصوص 

 .مشتریان تان در نتایج اول گوگر دیده شود

را در گوگر جستجو کنید سایت آکادمی سبز در رتبه اول  ”کسب و کار اینترنتی“ به عبارت دیگر وقتی کلمه کلیدی

وقتی شما اصول سنو و بهینه سازی سایت را کامر یاد بگیرید میتوانید از طریق سنو سایت به  .گوگر نشان داده میشود

 .مد میلیونی برسیددرآ

در این روش کسب و کار اینترنتی شما باید به یک متخصص سنو تبدیر شوید. سنو یک علم است! برای یادگیری علم 

 .سنو باید تمام فاکتورهای سنو را به صورت کامر یاد بگیرید

یزان درآمد پروژه های شما اگر به یک متخصص سنو تبدیر شوید خیلی راحت میتوانید پروژه های سنو انجام بدهید. م

 و کدنویسی علم به نیاز اصال سایت سازی بهینه و سنو برای که بدانید هم را این  سنو ب خودتان بستگی دارد. البته

 .ندارید خاصی نویسی برنامه زبان یادگیری

  

ولی برای یاد گیری ین کنید تضم را خود ی آینده میتوانید سنو گیری یاد با  علم سنو مانند علم برنامه نویسی نیست

این شغر اینترنتی باید زمان بگذارید تا خیلی زود به یک متخصص سنو حرفه ای تبدیر شوید . سنو علمی است که از 

 درآمد پر  طریق تجربه بدست می اید و شما باید سنو را تجربه کنید به هر حال سنو نیز میتواند یک شغر اینترنتی

 .باشد

  

ی سنو وجود دارد. البته در سایت اکادمی سبز به صورت کامر و جامع شما را با سنو و بهینه منابع زیادی برای یادگیر

سازی سایت آشنا کردیم. اگر به زبان انگلیسی مسلط هستید میتوانید از منابع های زیر استفاده کنید و سنو را کامر یاد 

 .بگیرید

 :بهترین منابع یادگیری سنو به زبان انگلیسی

 moz.com 
 backlinko.com 
 searchengineland.com 
 searchenginejournal.com 

  

https://moz.com/beginners-guide-to-seo
https://www.google.com/
https://moz.com/beginners-guide-to-seo
https://moz.com/beginners-guide-to-seo
https://backlinko.com/hub/seo/what-is-seo
https://backlinko.com/hub/seo/what-is-seo
https://searchengineland.com/guide/what-is-seo
https://searchengineland.com/guide/what-is-seo
https://www.searchenginejournal.com/seo-guide/
https://www.searchenginejournal.com/seo-guide/
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  تدریس مجازی و برگزاری وبینار  -9

 

کسب درآمد از وبینار یکی دیگر از ایده های پولساز برای درآمدزایی از طریق اینترنت است. این ایده بیشتر مناسب 

جز  این دسته از افراد هستید و افرادی است که به تدریا و برگزاری کالس های آنالین عالقه دارند. اگر شما هم 

 .مهارت و تخصصی خاصی برای آموزش دارید میتوانید از این روش کسب درآمد اینترنتی استفاده کنید

برای اینکه از این روش استفاده کنید در اولین قدم باید کامر بررسی کنید و ببینید که در چه زمینه ای میخواهید 

ید کامر مهارت و تخصصی که دارید را شناسایی کنید و اماده برگزاری کالس کالس های آنالین برگزاری کنید. با

 .آنالین باشید. اگر شما در زمینه ای تخصص دارید میتوانید به یک معلم مجازی و مدرس اینترنتی تبدیر شوید

  

گر در زمینه کسب و تنها چیزی که نیاز دارید این است که در زمینه ی کاری و شغلی خود باید حرفه ای باشید مثال ا

 ها ایده البته. برسید زیادی بسیار میلیونی درآمد به مجازی وبینار یک برگزاری با میتوانید میکنید فعالیت کار اینترنتی 

 برای را ها ایده پولسازترین کنیم می سعی ادامه در که دارد وجود انالین های کالس برگزاری برای زیادی های روش و

 .ارتان به شما معرفی کنیمکسب و ک اندازی راه

https://academysabz.com/wp-content/uploads/2021/05/Internet-Business-23456.jpg
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 بتوانید تا کنید طراحی سایت یک باید باشید داشته تخصص  تنها نیاز شما این است عالوه بر اینکه باید در زمینه ایی

 آنالین کالس و وبینار برگزاری برای البته. کنید برگزار  کالس و سمینار انها برای و کنید پیدا را خود هدف مخاطبان

 .تفورم های ایرانی و خارجی استفاده کنیدید از پلمیتوان

  

سایت های برگزاری وبینار یکسری سایت ها هستند که این امکان را میدهند شما از طریق آن ها کالس های آنالین 

برگزار کنید. سایت های ایرانی زیادی برای برگزاری کالس آنالین وجود دارد که با یک سرچ ساده میتوانید آن ها را 

 .دپیدا کنی

همانطور که گفتیم برای برگزاری وبینار و کالس آنالین باید مهارت و تخصص داشته باشید، در ادامه قصد داریم 

 .پولسازترین ایده ها برای برگزاری وبینار و کالس آنالین را به شما معرفی کنیم

 : ولسازترین ایده ها برای برگزاری کالس آنالین و وبینار

 آموزش دروس کنکور 

  آشپزیآموزش 

 موفقیت 

 بهبود فردی 

 آرامش 

 قانون جذب 

 سرمایه گذاری 

 ارزهای دیجیتال 

 کسب رروت 

 راه اندازی کسب و کار 

 فروش  

 بازاریابی  

 مذاکره  

 و… 

اگر به تدریا عالقه دارید و فکر می کنید ایده ای برای شروع ندارید میتوانید از ایده هایی که به شما معرفی کردیم 

سی کنید و ببینید به چه حوزه ای عالقه دارید و شروع به یادگیری در آن زمینه کنید و سپا استفاده کنید. کامر برر

 .بعد از اینکه یادگرفتید میتوانید شروع به برگزاری کالس های آنالین کنید
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  خرید و فروش سایت-  10

 

فرض کنید شما در زمینه   دهمین شغر آنالین خرید و فروش وبسایت است. برای درک این مدل کسب و کار مجازی

 سازی باز از پا و میکند خریداری تری پایین قیمت با را خانه که کسی و  ی امالک و ساخت و ساز فعالیت می کنید

 در  که کنید شروع هایی سایت از میتوانید کار این شروع برای.  میفروشد باالتری قیمت با را خانه آن تعمیرات و

flippa.com ربت شده اند. 

  

کی از مدل های رایج این ایده این است که شما شروع به راه اندازی و ساخت سایت در زمینه های مختلفی می کنید. ی

بعد از آماده سازی سایت ها میتوانید آن ها را برای فروش قرار بدهید و در اینترنت بفروشید. به عنوان مثال شما یک 

و فردی که بخواهد یک فروشگاه اینترنتی لباس راه اندازی کند آن  سایت فروشگاه اینترنتی لباس راه اندازی می کنید

 .وب سایت را از شما خریداری می کند و شما آن سایت را به آن شخص می دهید

https://academysabz.com/wp-content/uploads/2021/03/Buy-and-sell-site-34.jpg
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البته  .برای اینکه از این روش درامدزایی کنید باید کار با سایت ساز وردپرس و افزونه های کاربردی را کامر یاد بگیرید

این روش شما باید یک وب سایت در زمینه خرید و فروش سایت راه اندازی کنید و وب سایت هایی  برای جذب مشتری

 .که راه اندازی می کنید را در وب سایتتان برای فروش قرار بدهید

 .البته به این نکته توجه کنید که این مدل با روش کسب درآمد از طراحی سایت کامال متفاوت است

راحی سایت شما برای شخصی که وب سایت نیاز دارد با توجه به سلیقه شخصی اش سایت در روش کسب درآمد از ط

مورد نظرش را طراحی می کنید ولی در این روش شما یک سایت را آماده می کنید و به فردی که نیاز دارد سایت 

 .آماده میفروشید

  

  

  نوشتن محتوای تبلیغاتی-11

 

لی از افراد در اینه زمینه دارند فعالیت میکنند نوشتن محتوای تبلیغاتی است که یکی دیگر از شغر های اینترنتی که خی

 .سود بسیار باالیی دارد . سود این مدل کسب و کار آنالین بسیار باالست زیرا افراد کمی در این زمینه تخصص دارند

کامر یاد بگیرید. اگر اصول تبلیخ  برای اینکه از این روش برای کسب درآمد استفاده کنید باید مهارت تبلیخ نویسی را

https://academysabz.com/wp-content/uploads/2021/03/Advertising-21.jpg
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نویسی را کامر یادبگیرید و این مهارت در خودتان تقویت کنید میتوانید بابت نوشتن یک محتوای تبلیغاتی هزینه 

 .زیادی بگیرید

  

تبلیخ نویسی صفحه محصوالت یکی از اصلی ترین عامر فروش یک وب سایت است. دلیر اصلی اینکه بسیاری از سایت 

تی شبکه های اجتماعی فروش باالیی دارند این است که صفحه محصوالت این فروشگاه های اینترنتی خیلی ها و ح

حرفه ای و اصولی طراحی شده است. وقتی سایتی صفحه تبلیغات ضعیفی داشته باشد نمیتواند فروش باالیی را تجربه 

 .فروش را دارندکند. به همین دلیر افراد کمی هستند که توانایی نوشتن تبلیغات پر 

  

 طریق از و کنید استفاده  شما با یادگیری این مهارت میتوانید جز  افرادی باشید که میتوانید از این مدل کسب درآمد

 این باید شما نویسی تبلیخ طریق از درآمد کسب برای. کنید درآمد کسب دیگران برای محصوالت صفحه نویسی تبلیخ

 .ه و روش های زیادی برای یادگیری این مهارت وجود داردد بگیرید. رایا را پولساز مهارت

  

شما میتوانید با شرکت در دوره های آموزش تبلیخ نویسی و مطالعه کردن کتاب های آموزشی تبلیخ نویسی این مهارت 

 .پولساز را یاد بگیرید و از این روش درآمدزایی آنالین استفاده کنید

هرچه مهارتتان  .ش داشته باشید به میزان مهارت و تخصص شما بستگی داردمیزان درآمدی که میتوانید از این رو

 .بیشتر باشد و صفحات محصوالت را حرفه ای تر تبلیخ نویسی کنید میزان درآمد شما بیشتر میشود

  

اه کار های افراد برای ر این زیرا بود خواهند شما مشتریان ترین اصلی.  محصول اطالعات بازاریابی و  بازاریابی پرسانتی

 از دیگر یکی میتواند نیز مورد این.  هستند وبسایتشان تبدیر نرخ و  ممکن برای افزایش نرخ کلیک . نرخ ربت نام

 .کرد خواهید دریافت باالیی بسیار ی هزینه  تبلیغاتی متن نوشتن ازای به که چرا باشد باال درامد با اینترنتی مشاغر

  

اینترنتی در ایران اغلب صاحبان فروشگاه های اینترنتی به دنبال افراد تبلیخ نویا با نوجه به گسترش کسب و کارهای 

هستند. فقط کافیست که این مهارت پولساز را یاد بگیرید و چندین صفحه محصول حرفه ای را تبلیخ نویسی کنید تا به 

 .دی رو به مشتری تبدیر کنیدعنوان نمونه کار داشته باشید. اگر رزومه خوبی داشته باشید میتوانید افراد زیا
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  دوازدهمین شغل اینترنتی همکاری در فروش اینترنتی-12

 

یکی دیگر از روش های پولساز برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی سیستم همکاری در فروش یا افیلیت مارکتینگ 

میکنید. بزرگترین فروشگاه های  است. برای کسب درآمد از این روش شما از طریق فروش محصوالت دیگران درآمدزایی

اینترنتی در دنیا و حتی ایران سیستم همکاری در فروش را برای سایتشان راه اندازی کردند و باعث ایجاد یک موقعیت 

 .پولساز برای افرادی شده که قصد راه اندازی کسب و کار اینترنتی را دارند

  

ین است که شما یک سایت راه اندازی کنید و محصوالت دیجی بهترین روش برای راه اندازی سیتم همکاری در فروش ا

کاال را برای فروش داخر سایتتان بگذارید. البته اگر هدف اصلی تان کسب درآمد از سیستم های همکاری در فروش 

است و میخواهید از طریق فروش محصوالت دیجی کاال کسب درآمد داشته باشید باید در بخش سیستم همکاری در 

یجی کاال ربت نام کنید و دیجی کاال برای فروش محصوالتش در اینترنت به شما لینک اختصاصی میدهد که فروش د

هر کا از طریق لینکی که دیجی کاال در اختیارتان قرار داده است محصولی را تهیه کنید به صورت کامال اتوماتیک در 

 یافت کنیدپنر کاربری تان پورسانتتان ارسال میشود و میتوانید آن را در

  

https://academysabz.com/wp-content/uploads/2021/03/Affiliate-Marketing.jpg


  جزوه خرید و فروش الکترونیکی                             

 78 صفحه شماره :                                                                                                              تهیه و تنظیم : دکتر مهدی رجبی  

 

 را مبلغی و پورسانت فروش هر ازای به خود سایت  در این روش میتوانید با فروش محصوالت سایت های دیگر در

 خود سایت در را دیگران محصوالت میتوانید اینترنتی فروشگاه یک اندازی راه با شما گفتم که طور همان کنید دریافت

 . سایت دریافت کنید لغی را از انمب فروش هر ازای به و بفروشید

  

 درآمد از ارزهای دیجیتال -13

 

به پول های دیجیتالی گفته میشود که بر پایه علم رمزنگاری شده Cryptocurrency منظور از ازرهای دیجیتال یا 

یک مهارت و تخصص خاصی داشته باشید تا بتوانید از البته در این روش کسب و کار اینترنتی شما باید  .ایجاد شده اند

 .این روش استفاده کنید و شروع به درآمدزایی کنید

البته این را هم بگویم که روش های زیادی برای درآمدزایی از ارزهای دیجیتال وجود دارد که یکی از مطمنن ترین و 

 .بهترین روش ها ترید کردن در بازار رمزارزها است

 ارز  ه بتوانید از این مدل کسب و کار آنالین استفاده کنید شما باید مهارت ترید کردن یا خرید فروشبرای اینک 

 .بگیرید یاد کامر را دیجیتال

  

https://coinmarketcap.com/
https://academysabz.com/wp-content/uploads/2021/05/Internet-Business-2135.jpg
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 تر ساده زبان به   .کنند می درآمد کسب گیری نوسان طریق از که هستند کسانی  در بازار ارز های دیجیتال تریدر ها 

زار ارز های دیجیتال را تحلیر کنید در بهترین زمان ممکن یک ارز دیجیتال را خریداری یگیرید که بام یاد شما وقت

 .می کنید و بعد از اینکه قیمت آن افزایش پیدا کرد آن را می فروشید

اما یکی از بزرگترین معایب این  .شما از طریق خرید و فروش ارزهای دیجیتال می توانید سود باالیی که حذف کنید 

است که شما برای اینکه بتوانید در این بازار وارد شوید باید یاد بگیرید که بازار ارز های دیجیتال را کامر روش این 

 .تحلیر کنید

البته برای وارد شدن به این مدل کسب و کار اینترنتی شما نیاز به مقداری سرمایه اولیه دارید. یکی از بزرگترین مزیت  

وانید از طریق خرید و فروش ارزهای دیجیتال درآمد دالری کسب کنید و این می های این روش این است که شما می ت

 .تواند بسیار خوب باشد

  

 بسیار سود توانید می  با توجه به اینکه قیمت دالر در کشور ما مقداری باالست اگر بتوانید از این روش استفاده کنید 

 .داشته باشید روز در دالر باالی قیمت به توجه با زیادی

درست است که بازار ارز های دیجیتال یک روش پولساز و مطمنن برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی است اما به این  

نکته بسیار توجه کنید که اگر مهارت ترید کردن را یاد نگیرید و بدون هیو مهارت خاصی وارد این بازار شوید ممکن 

 .است تمام سرمایه تان را از دست بدهید

اینکه می گویند ممکن است تمام سرمایه تان را از دست بدهید این است که میزان نوسانات در بازار ارز های  دلیر 

 !دیجیتال و کریپتوکارنسی بسیار زیاد است

  

هرچقدر که میزان نوسانات در این بازار بیشتر باشد نه تنها می توانید سود زیادی کنید بلکه ممکن است همان قدر که 

 .ید ضرر هم کنیدسود می کن

 و کردن ترید نحوه حتما کنم می پیشنهاد  خواهند از این مدل شغر اینترنتی استفاده کنند البته برای افرادی که می

 .بگیرند یاد کامر را دیجیتال های ارز بازار در تکنیکال تحلیر

ید و حتماط پولی را وارد بازار کنید که البته برای شروع پیشنهاد می کنم حتما با کمترین سرمایه ممکن وارد این بازار شو

 .باشد نداشته شما برای ضرری هیو  اگر آن را از دست دادید
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 توانستید و گرفتید یاد را کافی مهارت اینکه از بعد و شوید بازار این وارد  کنم با کمترین سرمایه ممکن من توصیه می

 .کنیدد این بازار وار را بیشتری پول  کنید ترید ای حرفه خیلی

 

 …این مقاله ادامه دارد

 سواالت پرتکرار مربوط به راه اندازی کسب و کار اینترنتی

 .در این قسمت شما را با پرتکرارین سواالت مربوط به راه اندازی کسب و کار اینترنتی آشنا کردیم

 سرمایه الزم برای راه اندازی کسب و کار اینترنتی چقدره؟

اندازی کسب و کار اینترنتی در یک ویدیو کامر به شما گفتیم که اگر بخواهید کسب و در مورد سرمایه الزم برای راه 

کار اینترنتی پولساز راه اندازی کنید به چقدر سرمایه اولیه نیاز دارد؟ اما با توجه به اینکه خیلی از دوستان سواالت 

شما بگم که چقدر سرمایه برای راه  زیادی در این باره از من میپرسند می خواهم به صورت کامر در این قسمت به

 اندازی کار اینترنتی نیاز دارید؟

تنها سرمایه ای که برای راه اندازی کار اینترنتی نیاز دارید سرمایه راه اندازی سایت است. یعنی شما فقط باید برای 

ک هاست و دامنه نیاز کسب و کار اینترنتی تان یک وب سایت راه اندازی کنید. برای راه اندازی وب سایت هم به ی

شما باید یک هاست و دامنه تهیه کنید و سایت تان را راه اندازی کنید و دیگر به هیو هزینه اضافی برای شروع  .دارید

 .کسب و کار اینترنتی نیازی ندارد

 چه تجهیزاتی برای کسب و کار اینترنتی نیاز است؟

ین نیاز دارید اینترنت، کامپیوتر یا لپ تاپ و سایت است. برای تنها تجهیزاتی که برای راه اندازی یک کسب و کار آنال

تان شما به یک  اینکه بتوانید سایت تان را راه اندازی کنید به اینترنت و کامپیوتر نیاز دارید. برای راه اندازی کار اینترنتی

 .تاپ نیاز دارید  کامپیوتر یا لپ

 میزان درآمد کسب و کار اینترنتی چقدره؟

آمد کسب و کارهای اینترنتی به خودتان بستگی دارد. ولی در بهترین حالت ممکن اگر خیلی اصولی یک ایده میزان در

ماه به درآمد  6مناسب برای راه اندازی کار اینترنتی تان انتخاب کنید و وب سایتتان را راه اندازی کنید می توانید بعد از 

 .سیدچند میلیون تومانی و یا چند ده میلیون تومانی بر
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 100سال خیلی راحت به درآمد باالی  3الی  2اگر خیلی اصولی کسب و کار آنالین تان را راه اندازی کنید بعد از 

میلیون تومان می رسید. البته اینم به شما بگم که من بهترین حالت ممکن را به شما گفتم و اگر اصولی مباحث راه 

اده سازی کنید میتوانید به چندین برابر این درآمد که من مثال زدن اندازی کسب و کار اینترنتی را یاد بگیرید و پی

 .برسید

 چقدر طول میکشه به درآمد برسیم؟

همه چیز بستگی به خودتان دارد که در روز چقدر وقت بذارید و چقدر تشنه رسیدن به درآمد هستید؟! ولی در بهترین 

ماه به درآمد میلیونی خواهید رسید. اگر روند  6نید بعد از حالت ممکن اگر تمام اصول کسب و کار آنالین را رعایت ک

سال به  2ساعت زمان بگذارید و خیلی خوب کار کنید بعد از  3تا  2کسب و کار اینترنتی تان را ادامه دهید و هر روز 

 .درآمدهای باالیی خواهید رسید

 آیا برای کسب و کار اینترنتی نیاز به سایت است؟

رادی که قصد راه اندازی کسب و کار اینترنتی را دارند بسیار مهم است. شما با استفاده از سایتی داشتن سایت برای اف

که راه اندازی میکنید میتوانید به جایی برسید که کامالط رایگان بدون نیاز به هیو هزینه ای که هزاران نفر را در روز با 

عالی برای افرادی است که هیو سرمایه برای راه اندازی کسب و کارتان آشنا کنید. پا داشتن سایت یک فرصت بسیار 

کار اینترنتی ندارد. مطمنن باشید اگر اصولی سایتتان را راه اندازی کنید و سایتتان در نتایج اول گوگر دیده شود روزانه 

که بسیاری از  شود و با اعتماد سازی روی کسب و کارتان می توانید کاری کنید هزاران نفر با کسب و کارتان آشنا می

این افراد از محصوالت و خدماتی که دارید استفاده کنند. پا اگر واقعاط قصد راه اندازی کسب و کار اینترنتی را دارید 

 .باید به فکر راه اندازی و ساخت سایت باشید

 چرا باید به فکر راه اندازی کسب و کار اینترنتی باشیم؟

و یک موقعیت پولساز برای درآمدزایی از اینترنت است. برای راه اندازی هر  راه اندازی کسب و کار اینترنتی یک فرصت

 .کسب و کار سنتی و فیزیکی ممکن است نیاز به ده ها میلیون تومان و صدها میلیون تومان سرمایه اولیه نیاز باشد

رین گزینه برای افرادی که پا بهت .توانید کسب و کار سنتی و فیزیکی را اندازی کنید اگر هیو سرمایه ای ندارید نمی

قصد راه اندازی کسب و کار دارند، کار اینترنتی است.همانطور که گفتیم در راه اندازی کسب و کار اینترنتی به هیو 

 .سرمایه اولیه باالیی نیاز ندارید و تنها سرمایه ای که نیاز دارد سرمایه راه اندازی سایت است

شید شما می توانید از اینترنت کسب درآمد کنید و این یک فرصت بسیار چه محصول داشته باشید و چه نداشته با

توانید با راه اندازی یک  مناسبی برای افرادی که هیو محصول و خدماتی ندارند. اگر هم محصولی داشته باشید می
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ار اینترنتی راه فروشگاه اینترنتی تمام محصوالت تان را بفروشید. شما در هر شرایط و سن و سالی میتوانید کسب و ک

 .اندازی کنید

 

 

 های بانکی  رداخت از طریق کارت

  

 :های بانکی  رداخت از طریق کارت -1

گیرد.  های الکترونیکی با استفاده از کارت صادر شده از بانک یا موسسات مالی برای دارندگان حساب صورت می پرداخت

دهید.  وید و پرداخت خود را به صورت آنالین انجام میش به این صورت که برای ربت سفارش به درگاه بانکی وصر می

 :برای استفاده از این روش به اطالعات زیادی نیاز دارید

 .که روی کارت بانکی شما ربت شده است :رقمی کارت 16شماره 

باید به بانک  های خودپرداز بانک دریافت کنید. برای این کار توانید از دستگاه رمز دوم را می (:رمز دوم )رمز اینترنتی

 .ی کارت خود مراجعه کنید و رمز دوم پویا درخواست کنید صادر کننده

 CVV2 .رقمی است 4یا  3شود که یک شماره ی  های بانکی نوشته می این کد پشت یا روی کارت :CVV2 شماره

 .درواقع یک کد امنیتی است که در خریدهای آنالین و اینترنتی کاربرد دارد

رقم، دو رقم برای ماه و دو رقم بعدی برای سال است که روی کارت بانکی شما درج شده و  4شامر  :تاریخ انقضا کارت

 .تاریخ اعتبار کارت شماست
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 های کارتخوان  رداخت از طریق دستگاه

  

 :های کارتخوان  رداخت از طریق دستگاه -2

چک، یکی دیگر از خدمات نوین بانکی است به عنوان یک شعبه کو (POS)های پرداخت الکترونیک فروشگاهی  پایانه

 .های بانکی است که یک روش واریز وجوه الکترونیکی حاصر از فروش کاال یا خدمات، از طریق کارت

پرداخت خود را انجام دهد. در  دستگاه کارتخوانتواند با کارت اعتباری، از طریق  در این روش فرد پرداخت کننده می

 .باشد ها که تحویر آنها درب منزل است این روش گزینه مناسبی برای پرداخت می برخی سفارش

  

https://saymanit.ir/product-category/cashier-machine/pos/
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 کیف  ول الکترونیک

  

 : رداخت از کیف  ول الکترونیک -3

ربر در آن ذخیره شده و با شارژ کردن آن می تواند کیف پول الکترونیک نوعی حساب بانکی است که اطالعات مالی کا

های موبایر این گزینه دیده می شود. در بسیاری از  معامله آنالین آسانی داشته باشد. امروزه در بیشتر اپلیکیشن

تان  ها نیز شما این امکان را دارید که حساب کاربری خود را شارژ کنید و خریدهای خود را با اعتبار کیف پول سایت وب

 .کند تر می انجام دهید. این روش استفاده فراوانی دارد و پرداخت را آسان
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  رداخت کارت به کارت

  

 : رداخت کارت به کارت -4

های رایج که همه با آن سر و کار دارند، کارت به کارت یا همان انتقال پول از کارتی به کارت دیگر است  یکی از پرداخت

ها نیز مزایا و معایبی دارند. در زیر به طور مختصر  انجام آن وجود دارد. هر کدام از این روشهای مختلفی برای  که روش

 :کنیم به آنها اشاره می

 کارت به کارت با مراجعه به شعب بانکی: 

منظور  ها است. بعد از اینکه به بانک مراجعه کردید، به های انتقال پول بین حساب ترین راه این روش، یکی از قدیمی

بانکی خود را به همراه داشته باشید. سقف انتقال وجه در این مورد، پانزده میلیون  حراز هویت باید کارت ملی و کارتا

های خودپرداز است. کارمزدی که برای این عملیات از  تومان است که پنج برابر سقف کارت به کارت از طریق دستگاه

 .دشود بستگی به مبلخ انتقالی دار حساب شما کسر می



  جزوه خرید و فروش الکترونیکی                             

 86 صفحه شماره :                                                                                                              تهیه و تنظیم : دکتر مهدی رجبی  

 

 

 کارت به کارت از طریق دستگاه خود رداز: 

است که  (ATM) های خودپرداز های انتقال وجه کارت به کارت، استفاده از دستگاه ترین روش ترین و معمول از رایج

 .میلیون تومان است 3شود. سقف انتقال پول در این روش  همه جا پیدا می

  

 

  

 رداخت های کارت به کارت با استفاده از ا لیکیشن : 

های الکترونیکی و پرداخت کارت به کارت هستند که به دلیر سادگی، و  های مالی، راه دیگری برای پرداخت اپلیکیشن

ها با واردکردن اطالعات  در این برنامه .گیرند روز بیشتر مورد توجه قرار می نیز سرعت و امنیت خوبی که دارند، روزبه

های  صورت اینترنتی با موبایر خود انجام دهید. عالوه بر این، سایر تراکنش ارت را بهتوانید عملیات کارت ک موردنیاز، می

 توان می نیز را …مالی مانند خرید شارژ، خرید بسته اینترنت، استعالم و پرداخت قبض، پرداخت جریمه رانندگی و 

 .داد انجام
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 های بانکی کارت به کارت از طریق ا لیکیشن: 

توان به آسانی عملیات کارت به کارت را انجام داد. کارمزد و سقف انتقال وجه در  همراه بانک هم میهای  با نصب برنامه

های مربوطه دانلود و  توانید از سایت بانک های همراه بانک را می این روش، مانند استفاده از خودپرداز است. اپلیکیشن

 .نصب کنید و یا برای نصب به شعب بانک مربوطه مراجعه کنید

  

 

  

 ها کارت به کارت از طریق سایت بانک: 
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توانید به سایت بانک مورد نظر مراجعه کرده و با واردکردن اطالعات کارت خود مانند شماره کارت مبدأ  در این روش می

که آدرس بانک خود   و تاریخ انقضا کارت عملیات انتقال وجه را انجام دهید. در صورتی CVV2 و مقصد، رمز دوم، کد

 .جستجو کنید گوگرسادگی آن را در  دانید، به نمی را

  

 

  

 کارت به کارت با کد USSD: 

 توانید می …های ایرانسر، همراه اول و  کارت توان کارت به کارت کرد. شما با سیم هم می USSD با استفاده از کدهای

 سرویا این از ها بانک از برخی اما. دارد را خود به مخصوص کد معموالط کبان هر که کنید گیری شماره را کدها این

شکالت امنیتی است. در این روش نیاز به اتصال اینترنتی نیست و با هر گوشی م وجود هم آن دلیر و کنند نمی استفاده

 .توان این عملیات را انجام داد موبایلی می

  

http://google.com/
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 :های الکترونیک مزایا و معایب  رداخت

 :تعدد کارت های بانکی  -1

ای نمی کنید.  ها هیو استفاده های مختلف دارید که از بیشتر آن شاید شما هم چندین حساب و کارت بانکی در بانک

ها و  اید. و یا این که شرکت ی بانکی مجبور به افتتاح حساب و دریافت کارت بانکی شده گاهی برای انجام خدمات ساده

کنند. این تعدد  را برای دریافت حقوق و مزایا مجبور به افتتاح حساب در یک بانک خاص می شان ها هم کارکنان سازمان

 .شود کند و موجب سردرگمی در هنگام خرید می ها را سخت می های بانکی گاهی مدیریت حساب در کارت

 :خطرهای امنیتی  -2

اندازد و در  امنیت اطالعات را به خطر می وارد کردن هر بار کدهای امنیتی و اطالعات کارت و حساب متأسفانه گاهی

 .صورت سهر انگاری، هر لحظه ممکن است اطالعات کارت بانکی شما فاش شود

 :تراکنش های ناموفق  -3

های  های بانکی است. گاهی بازگرداندن پول در تراکنش های ناموفق از دیگر اشکاالت خرید با استفاده از کارت تراکنش

 .انجامد طول می ناموفق تا چند روز به

 :زمان بر بودن خرید نقدی  -4

کنید حتماط باید شخصاط کاال را دریافت کنید و یا این وظیفه را به کسی  در مواردی که شما پرداخت نقدی را انتخاب می

ز طریق ی پول کنید. اگر قرار باشد این پرداخت را با کارت و ا بسپارید و زمانی را صرف حساب و کتاب نقدی و باقیمانده

POS شود، اما ممکن است با قطعی دستگاه، اتمام رول کاغذی و یا موارد  انجام دهید، نیمی از این مشکر حر می سیار

 .دیگر روبرو شوید

قه، در تمامی بخش ها اعم از خرده فروش و عمده صنعت پرداخت در حال وارد شدن به یک دوره تغییرات بی ساب

چالش هایی بزرگ و فرصت هایی عالی را برای فعاالن حوزه پرداخت پدید  2008فروشی می باشد. بحران مالی سال 

آورده است. شرکت های پرداخت کننده در حال بهبود امنیت هستند، از یک سو ارائه خدمات تلفن همراه خود را 

از سوی دیگر قابلیت های تجارت الکترونیک را ایجاد می کنند که باعث می شود مصرف کنندگان  گسترش می دهند و

 .با استفاده از دستگاه های دیجیتال خود خرید کنند

 

https://saymanit.ir/product-category/cashier-machine/pos/
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  رداخت بدون تماس و  رداخت الکترونیکی

ها اطالعات بدهید و  اهخواهند به جای کشیدن کارت یا استفاده از پول نقد، به فروشگ ها می های فناوری و بانک شرکت

های پرداخت، پرداخت بدون تماس انجام دهید.  توانید با حرکت دادن کارت خود در ترمینال پرداخت کنید. امروزه می

بدون نیاز به کشیدن کارت پالستیکی خود از طریق ورودی دستگاه، یک پین برای اجازه دادن به تراکنش وارد کنید یا 

 .یک رسید را امضا کنید

به این   Android Payماه، با انتشار 18منتشر کرد و اندروید پا از  2014را در سال  Apple Payت اپر، شرک

د را های پرداخت الکترونیک خو بازی پیوست. از طرفی برخی از خرده فروشان مانند استارباکا و والمارت نیز برنامه

 .برای راحتی مشتریان دارند

امروزه پرداخت بدون تماس در حال مجبوب شدن بین نسر جوان است و بیشتر مردم ترجیح می دهند با یک تلفن 

همراه پرداخت های خود را انجام دهند. با این حال بسیاری از مردم هنوز از استفاده از یک سیستم پرداخت بدون 

 .دهند قدیمی و سنتی برای پرداخت را ترجیح می های ترسند. آنها روش تماس می

دهد تا برای کاالها و خدمات از طریق کارت، تلفن همراه و یا  پرداخت الکترونیکی به مشتریان شما این اجازه را می

ی اینترنت و بدون نیاز به وجود پول نقد پرداخت خود را انجام دهند. این امر مزایای متعددی دارد، از جمله صرفه جوی

 اینترنت فضای در استفاده سو و شدن هک به های معامله. اما نسبت  در هزینه و زمان، افزایش فروش و کاهش هزینه

 .را افزایش دهد کسب و کارپذیر است و می تواند به طور بالقوه هزینه های  آسیب

 

 کنند؟ سیستم های  رداخت بدون تماس چگونه کار می

شوند. این  اجرا می (NFC) برنامه های پرداخت الکترونیکی بر روی یک دستگاه مجهز به چیپ ارتباطی میدان نزدیک

سازد اطالعات را با استفاده از امواج رادیویی در کوتاه ترین زمان ممکن ارسال یا  فناوری یک گوشی هوشمند را قادر می

 .است (RFID) ری شناسایی فرکانا رادیوییدریافت کند. این تکنولوژی، ارتقا  فناو

کنند و همه معامالت در  هایی مانند اپر یا گوگر هیچگونه اطالعات حساس در مورد مشتریان را ذخیره نمی شرکت

حال با توجه به این اتفاقات آیا  .شوند. بنابراین کارت اعتباری و اطالعات بانکی شما امن هستند کدهایی ایمن انجام می

های قدیمی پالستیکی و کیف پول خود را فراموش کنید؟ در ابتدا بیایید نگاهی به مزایا و  است که کارت وقت این

 .معایب سیستم پرداخت بدون تماس داشته باشیم

https://www.apple.com/apple-pay/
https://ecomotive.ir/
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 مزایا برای مشتریان

 پرداخت بدون تماس یک راه مناسب و راحت پرداخت است که شما باید در آن از گوشی هوشمند یا کارت خود استفاده

بنابراین، دیگر نیازی به حرکت با کیف پول بزرگ و پر از پول نقد و کارت وجود ندارد. همچنین در این روش  .کنید

 .هیو دردسر دیگری برای تایید پین برای تأیید معامله یا امضای رسید نیست

در مورد معامالت  شود. مشتریان مجبور به نگرانی این یک روش مطمنن پرداخت است که بین دو دستگاه انجام می

 .جعلی نیستند. سیستم پرداخت بدون تماس به کارت شما نیاز ندارد که با هر وسیله ارتباط برقرار کند

کند که این امر، خطر تهدید  در هنگام انتقال اطالعات حساس از رمزگذاری داده استفاده می NFC از طرفی فناوری

 .دهد می کاهش را ارزشمند اطالعات سرقت هکرها برای 

های مختلف  ها استفاده شود، اما سیستم پرداخت بدون تماس در فرمت تواند بر روی کارت نوار مغناطیسی تنها می

های هوشمند گرفته تا کلیدها، وسایر نقلیه و یا هر سیستم تلفن همراه دیگر در دسترس  موجود است. آنها در گوشی

 .هستند

بیشتری وجود ندارد. سیستم پرداخت بدون تماس دقیق، امن و سریع  ، دیگرخطاهای تایپیPIN در هنگام وارد کردن

 .است

کنند. در شش دهه گذشته، پا از اختراع  های آینده را فراهم می پرداخت های بدون تماس یک پلت فرم برای نوآوری

نه پرداخت نوار مغناطیسی، عملکرد آن چندان تغییری نکرده است. اما امروزه ما شاهد یک نوآوری عظیم در زمی

 .الکترونیکی بوده ایم و امیدواریم این روند ادامه یابد

توانید در یک کارت مغناطیسی نوار تصور کنید. برخی از این  هایی دارند که نمی برنامه های پرداخت تلفن همراه وی گی

 .ندی کاربرها عبارتند از غیرفعال کردن از راه دور، ارائه کارت مجازی و حفاظت از پین با پیکرب وی گی

 

 برای مشتریان معایب

کنند و همه مشتریان در مورد نحوه استفاده از این  تعداد کمی از بازرگانان از سیستم پرداخت بدون تماس استفاده می

 .تواند سردرگمی و نا امیدی در میان کاربران ایجاد کند تکنولوژی آموزش ندیده اند. این مورد می
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توانند از این تکنولوژی استفاده  رداخت الکترونیک را بر روی تلفن همراه خود دارند میهای پ فقط مشتریانی که برنامه

ترک کنند زیرا که به یک نوار  NFC های خود را بدون داشتن تلفن همراه با قابلیت توانند خانه کنند. مردم نمی

 .مغناطیسی برای پرداخت نیاز دارند

تواند یک تهدید برا شما باشد. تا زمانی که کارت خود را مسدود نکرده  اگر کارت اعتباری خود را گم کنید، این می

یا امضای رسید برای خرید با استفاده از کارتتان، نخواهد داشت. بنابراین، حساب  PIN باشید دزد نیازی به وارد کردن

 .شما ممکن است به خطر بیافتد

های پرداخت الکترونیکی وجود داشته باشد. اگر  نامهممکن است خطر حمله بدافزار یا جاسوسی بر روی دستگاه در بر

کنند، با این حال هکرها روز به روز در حال هوشمندتر شدن هستند. آنها  ها از رمزنگاری داده استفاده می چه این برنامه

 .کنند های جدیدی را برای سرقت اطالعات آنالین ارزشمند شما امتحان می همواره راه

توانید حد مجاز در هر معامله ای که توسط بانک انتخاب شده  رداخت بدون تماس، شما نمیاز طرفی با یک کارت پ

 .است را تغییر دهید

 

 مزایا برای کسب و کارها

دهد  سرعت بزرگترین مزیت استفاده از سیستم های پرداخت بدون تماس است. این مورد رضایت مشتری را افزایش می

یابد چراکه مشتریان مجبور نیستند هر بار کارت یا پول نقد خود را جستجو کنند. با  زیرا زمان انتظار برای او کاهش می

های بیشتری را در طول زمان اوج فروش دریافت کنند  توانند پرداخت های پرداخت بدون تماس، کسب و کارها می روش

 .توانند تاخیرات خود را بدون نیاز به استخدام کارمندان اضافی کاهش دهد و می

 ب برای کسب و کارهامعای

در این حالت اگر باتری تلفن همراه کم باشد، مشتریان ممکن است دچار مشکر شوند. از طرفی برخی از افراد نسر 

های پرداخت الکترونیک مشکر داشته باشند و با توجه به عدم آموزش، ممکن  گذشته ممکن است با استفاده از برنامه

 .است با این روش احساس ناامنی کنند

 آینده  رداخت در دنیا

های پرداخت در دنیا تا به امروز به عنوان مختلفی تغییر کرده است. با پیشرفت علم و فناوری و همچنین روی کار  روش

های پرداخت و بانکداری نیز تغییر کرده است. شما چه  آمدن دنیای تکنولوژی و دیجیتال، مثر هر زمینه دیگری روش
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های جدیدی که  ی پرداخت در دنیا در آینده به چه شکر خواهد بود؟ وی گی د آیندهکنی کنید؟ فکر می فکری می

 کنند چه خواهند بود؟ های پرداخت و نرم افزارهای پرداخت از خود ارائه می درگاه

های مختلف آن را بررسی  های پرداخت در دنیا و وی گی روش قصد داریم تا تغییرات پی استارامروز در این مطلب مجله 

ی آن را تخمین بزنیم. اگر شما نیز مشتاق کسب اطالعات بیشتر در این زمینه هستید، تا  کرده و تا حدی تغییرات آینده

 .انتهای این مطلب همراه پی استار باشید

  رداخت آنالین، جهشی نوین در امر انتقال وجه

کنند در تالش اند تا بهترین خدمات را به کاربران  ا و نهادهایی که در زمینه پرداخت آنالین فعالیت میه همواره حوزه

های موجود  خود ارائه کنند. همانطور که در جریان هستید، در این مقوله اولین نگرانی افراد، امنیت است. همه شرکت

باشند. علت این کار  یتی و تضمین ردگاه پرداخت خود میهای امن در زمینه پرداخت آنالین ابتدا موظف به بررسی راه

تر جلب شده و تعداد کاربران روز به روز  نیز این است که هر چه امنیت این درگاه بیشتر باشد، اعتماد مشتریان سریع

 .شود. از طرف دیگر، ریسک حمله هکرهای مختلف نیز به سایت شما کمتر خواهد شد بیشتر می

حد زیادی امر انتقال وجه را راحت کرده است. با وجود این روش پرداخت، دیگر نیازی به مراجعه پرداخت آنالین تا 

باشد. از طرفی، مدت زمان انتقال مبالخ مختلف نیز با یکدیگر تفاوتی نداشته و  حضوری به بانک برای انتقال وجه نمی

توانیم مبالخ مختلف را کارت به کارت کرده و یا  میبسیار کوتاه خواهد بود. بنابراین در یک مدت زمان کوتاه به راحتی 

 .به هر حسابی که مد نظر داریم واریز کنیم

  ی پرداخت در دنیا به چه شکر خواهد بود؟ اما با توجه به رشد سریع دنیای تکنولوژی، به نظر شما آینده

 های مختلف  رداخت در دنیا آینده روش

ها و  های مختلف است. به همین دلیر بر اساس روند پیشرفت این نسر ورهها و د های مختلف پرداخت دارای نسر روش

ی این حوزه را تا حدی تخمین زد. در ادامه با برخی از این  های آینده توان پیشرفت ها تا به امروز، تا حدی می دوره

 :ها آشنا خواهیم شد دوره

  رداخت یکپارچه 

درصد از کاربران در حال استفاده از کیف پول  23نجام شد، ا 2017که در سال  Accenture بر اساس نظرسنجی

 .های پرداخت آنالین هستند برنامه

  

https://paystar.ir/blog/
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کنید.  به عنوان مثال آنها مبلغی را در حساب خود ذخیره کرده و هر زمان که به آن نیاز داشته باشید از آن استفاده می

 .ه از حساب بانکی خود نداریدها دیگر نیازی به استفاد در این صورت برای هر کدام از تراکنش

 :کنند های زیر استفاده می درصد از کابران نیز از نرم افزارهایی نظیر برنامه 49از طرف دیگر، 

 Apple pay 
 Google pay 
 Samsung pay 

چرا درصد از کاربران در حال استفاده از دیگر نرم افزارها هستند. و این مسنله بسیار مهم است.  28از طرف دیگر، تنها 

 .هایی استفاده کنند که یکپارچگی دارند درصد نشان دهنده این مسنله هستند که مردم مایلند تا از برنامه 28که این 

 Zنسل 

باشند. آنها عاشقانه از اینترنت استفاده  میالدی می 2015تا  1995  گردد که متولد سال بیشتر به افرادی بر می Z نسر

یار متفاوت بودند. چون آنها به شدت کم صبر و حوصله هستند. ولی عاشق خالقیت، پیشین خود بس  کنند و با نسر می

 .باشند. به همین دلیر برای تغییر آینده جهان به شدت به این نسر امیدوار هستند توسعه و نوآوری می

 

 چیست و چه کاربردهایی دارد؟  QRکد

 مشاهده 

این نسر عموما به همین دالیر برای انجام همه کارهایشان با تبلت، موبایر یا رایانه خود سر و کار دارند. بر اساس 

درصد از افراد از طریق تلفن  69انجام شد، مشخص شده است که تقریبا  2017که در سال  Accenture نظرسنجی

های پرداخت سریع به شدت  دهند. این نسر برای گزینه های خود را انجام می د و نرم افزارهای آن، پرداختهمراه خو

 .دانند ها را یک محرک اصلی برای تغییر قوانین حضوری بانکی و پرداخت در آینده می مشتاقند و آن

 

  رداخت فوری 

 API خود را داشته باشد. وب سرویا یا API تاشود عموما قادر است  هر چیزی که در دنیای اینترنت ساخته می

نوعی فناوری است که به واسطه چندین نرم افزار با یکدیگر تلفیق شده است. از مشهورترین این تکنولوژی، نرم 

ها را بررسی کرده و  همه بلیط API شوند. این نرم افزارها به واسطه افزارهایی است که برای فروش بلیط تهیه می

https://paystar.ir/blog/what-is-a-qr-code-and-what-are-its-uses/
https://paystar.ir/blog/what-is-a-qr-code-and-what-are-its-uses/
https://paystar.ir/blog/what-is-a-qr-code-and-what-are-its-uses/
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در نرم افزارهای  API های آینده بسیار مورر است. چون کنند. این مورد در پرداخت را به شما ارائه می بهترین مورد

 :شوند که های پر سرعت باعث می پرداخت

 ها برای افراد مهیا باشد امکان پرداخت از همه بانک 

 هر چیزی که احتیاج به خرید آن باشد برایتان قابر خرید است 

 از دیگر روش های  رداخت در دنیا QRیا کد   رداخت از طریق بارکد

نیز از یکی دیگر از روش های پرداخت در دنیا می باشد که دسترسی سریع را فراهم  QR پرداخت از طریق بارکد یا کد

کند. در نتیجه بدون نیاز به  کنند و سپا کاربر آنها را اسکن می این کدها را، نرم افزارهای خاصی طراحی می .کنند می

انجام  MasterCard توان پرداخت را به طور کامر انجام داد. تحقیقاتی که در مجموعه رد کردن اطالعات بانکی میوا

کنند. این  های خود استفاده می برای پرداخت QR درصد از مردم اروپا از کدهای 25شده رابت کرده است که حدود 

 .شود شان را شامر میهای خرده فرو نوع پرداخت در استرالیا نیز یک سوم پرداخت

 

 بالک چین از دیگر روش های  رداخت در دنیا
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بالک چین از موضوعاتی است که امروزه به شدت مورد عالقه و بررسی مردم قرار گرفته است. در بالک چین یک 

ای  یتال سرمایهها به کار برد. ارز دیج شود ارز دیجیتال را برای پرداخت بستری فراهم شده است که با استفاده از آن می

است که در یک حساب دیجیتالی ذخیره شده است. این پول دقیقا مثر پول فیزیکی است با این تفاوت که به صورت 

 .کند فیزیکی دیده نشده و در یک حساب مجازی قرار دارد و فرد آن را لما نمی

شود  ین دلیر است که پیش بینی میشود. به هم عالقه مردم به ارزهای دیجیتال در دنیای امروز بیشتر و بیشتر می

و دیگر مراکزی  IBMهای فناوری و تکنولوژی مثر  ی پرداخت در دنیا بیشتر به این سمت حرکت کند. شرکت آینده

 .های بزرگ مثر سانتاندر اسپانیا مشتاق این فناوری بوده و به دنبال راهی برای تکمیر پروسه آن هستند همچون بانک

 ش های  رداخت در دنیارمز گذاری از دیگر رو

شود با یک کد مشخص و  معامالت دیجیتالی به دنیال خود رمزگذاری را نیز رایج کردند. بنابراین هر تراکنش را می

 .ای ندارد مخفی به صورت آنالین نشان داد. در این شرایط سرقت هیو فایده

مز گذاری است که هیو سیستم دیگری به ترین روش پرداخت از لحاظ ر از نظر متخصصین این حوزه، بالک چین ایمن

 .رسد پای امنیت آن نمی

 

 کاهش کالهبرداری 

 الزامات قانونی کسب و کار های اینترنتی

 مشاهده 

 

https://paystar.ir/blog/legal-requirements-for-internet-businesses/
https://paystar.ir/blog/legal-requirements-for-internet-businesses/
https://paystar.ir/blog/legal-requirements-for-internet-businesses/
https://paystar.ir/blog/legal-requirements-for-internet-businesses/
https://paystar.ir/blog/legal-requirements-for-internet-businesses/


  جزوه خرید و فروش الکترونیکی                             

 97 صفحه شماره :                                                                                                              تهیه و تنظیم : دکتر مهدی رجبی  

 

 

نیز  2018ایم. تا سال  های اعتباری بوده د رشد، در زمینه کالهبرداری از کارتدرص 18تا به امروز، شاهد  2013از سال 

ها در تمام دنیا اتفاق افتاده است. افراد کالهبردار هر روزه از  میلیارد دالر، کالهبرداری از این کارت 31تقریبال 

لی شروع به سرقت کنند. مجرمین نیز با ایجاد یک هویت جع های جدیدی برای این کار استفاده می روش

 .کنند زنند و حساب را خالی می گاهی نیز آنها خود را به جای صاحب حساب جا می  .کنند می

هاست میلیاردها دالر خطر و ضرر به همراه داشته و در بسیاری از مواقع نیز قابر کنترل  ضرری که به همراه این سرقت

 شدت به شرایط این …ن روش تشخیص چهره، ارر انگشت وهایی همچون احراز هویت همچو نیستند. با افزودن گزینه

 .های احراز هویت خود را ارتقا دهند شنآپ باید افزارها نرم شرایط این با مقابله برای. است شده کنترل

 

 Machine learningیادگیری دستگاه یا 

ا تحلیر کرده و در زمان ها ر برای مدتی به طور دقیق رفتارهای انسان Machine learning یادگیری دستگاه یا

ها الگوبرداری شود. سپا در شرایط  شود تا رفتار و اعمال آدم کند. این فناوری باعث می مناسب شروع به فعالیت می

 .تواند در آینده بیش از این گسترش پیدا کند مشابه عین همان عمر تکرار شود. در نتیجه این مسنله می
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های  و توسعه است تا فعالیت جکند. البته این دستگاه در حال پیشرفت کمک می این دستگاه در اینجا نیز به کاربران

نامعمول انسان را که نشان از کالهبرداری دارد شناسایی کند. از طرف دیگر استانداردهایی که در تمام جهان در این 

 .کندها و دوام آنها جلوگیری  تواند به خوبی از بروز کالهبرداری زمینه ارائه شده است می

 

 های موبایلی و تایید هویت بایومتریک   رداخت

درصدی در حال پیشرفت است )ساالنه(.  45های موبایلی با رشدی حدودا  بر اساس تحقیقات موسسه مکینزی، تراکنش

میلیارد دالر در سال خواهد رسید و این یک رکورد است. در حال حاضر اکثر  400به بیشتر از  2022این روند تا سال 

خصصین این حوزه بر تجربه کاربر و بهبود آن تمرکز کردند و مشتاقند تا محیطی برای کاربر فراهم کنند که منعطف، مت

همین مسنله نیز منجر  .سریع و دقیق باشد. پرداخت به کمک موبایر در بین نسر جوان جامعه بیشتر محبوبیت دارد

ای از  ن آن را نداشته باشند. ظاهرا در آینده بخش عمدهشود که موسسات مالی توان نادیده گرفت به این پدیده می

کنند، نسر جوان هستند. البته اگر افراد مسن نیز در این زمینه کمی  های دیجیتال استقبال می کاربران که از پرداخت

 .های راه را برای خود آسان کنند توانند بسیاری از سختی دقت کنند، می

ها تقریبا  های فیزیکی برای پرداخت مثر خودپردازها و کارت اهمیت روش .یک استی دیگر، تایید هویت بیومتر مسنله

تر نام برده شد، باعث  هایی که پیش های موبایلی با برنامه شود. پرداخت به میزان چشمگیری کم می 2020تا سال 

 .شوند تا ضرورت استفاده از تایید هویت بیومتریک نیز بیشتر حا شود می

 بر را راه ساده روشی با تکنولوژی این. مجهزند  ها سیستم خود را بروز کرده و به این تکنولوژی مانامروزه اکثر ساز

 .بندد می سارقین

بهترین تایید هویت بیومتریک تا به امروز، تشخیص شبکیه چشم، نقشه برداری رگ و آنالیز ضربان قلب فرد برای تایید 

 .باشد هویت می

 

 چیست؟ (Virtual Banking) بانکداری مجازی

بانکها برای اینکه بتوانند در بازار مالی از مزیت رقابتی بهره مند شوند و این مزیت را حفظ کنند، باید همواره بتوانند 

ند و فن آوری های جدید را بپذیرند. بانک مجازی بانکی مانند سایر بانک ها است، با خود را با شرایط جدید سازگار کن

های فیزیکی در فضای مجازی )مانند اینترنت( ارائه  این مزیت که قادر است خدمات خود به مشتریانش را به جای شعبه 

مات بانکی استفاده می کنند.نقطه کند. در یک بانک مجازی مشتریان و کاربران یکی شده و از طریق اینترنت از خد 

https://www.tgju.org/support/solutions/articles/بانکداری-مجازی-virtual-banking-چیست
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اشتراک این بانکها با بانکهای سنتی حداقر در شروع کار شخصیت حقوقی مستقر، اساسنامه، هیأت مدیره و سرمایه و 

 .نقطه افتراق، دارایی های فیزیکی شناخته می شود

کشورهای اتریش، کره، آمار منتشره از سوی صندوق بین المللی پول حاکی از آن است که بانکداری مجازی در 

درصد تمامی بانکها خدمات اینترنتی  75سنگاپور، سوئد و سوئیا بیشترین کاربرد را داشته و در این مناطق بیش از 

 .ارائه می دهند

اما تمام فعالیت ها و  ;است که در هیو کجای دنیا شعبه ندارد INGنمونه بارز بانک مجازی موفق در سطح جهانی بانک

 .ری را با حداقر هزینه و سریع ترین زمان ممکن ارایه می دهدخدمات بانکدا

 

 بانک مجازی چیست؟•

تعریف زیبایی از اینترنت شده است که در مورد بانکداری مجازی نیز صدق می کند.میگویند: اینترنت همه چیز است و 

 .هیو چیز نیست

نکی است که بانک های عادی انجام می دهند. با این بانک مجازی یک بانک رایانه ای است که قادر به انجام اکثر امور با

تفاوت که نیازی به مراجعه به شعبه نخواهد بود و افراد از هر رایانه خانگی می توانند امور بانکی،تجارت و بازرگانی مورد 

ده گذاری، تا نظر خود را به انجام برسانند. به عبارت دیگر در بانکداری مجازی، تمام مراحر، از واریز پول برای سپر

دریافت و انتقال وجه، و مبادله اسناد بین بانکی با تمام کشورهای جهان و .... از طریق رایانه انجام می شود. همچنین 

 .اجرای قوانین ضدپولشویی و امنیت باال و شفافیت مبادالت با راه اندازی این بانک ها میسر خواهد شد

که با استفاده از آخرین دستاوردهای فن آوری اطالعات و ارتباطات و بی  بانک های مجازی نسر نوینی از بانکها بوده

ساعته )درهرزمان و  24نیاز از شعبه فیزیکی، خدمات و محصوالت متنوع بانکی را به عموم عرضه می نمایند. دسترسی 

ت بانکداری را ، سهولت دسترسی، سرعت و امنیت از جمله مزیت های این قبیر بانکها است که آینده صنع(هرمکان

 .دگرگون خواهد ساخت

با این تفاوت که با تشکیر این بانک، به جای اینکه مشتری به  ;بانکهای مجازی نقش بانک های فعلی را خواهند داشت

 .به راحتی می تواند از طریق رایانه شخصی، امور بانکی خود را انجام دهد ;صورت مستقیم به بانک مراجعه کند

ک هایی دانش محور می باشند و با توجه به این که چابکی ، خالقیت و ارائه خدمات در همه وقت بانک های مجازی بان

و همه جا از وی گی های بانک های مجازی به شمار می رود، بانک برای نیر به چنین وی گی هایی نیاز به کارکنانی 

د که در مقایسه با توانمندی همکاران فرهیخته ، متخصص و مسلط به فن بانکداری و متخصص در فناوری اطالعات دار

تامین نیروهایی از این دست که در واقع  .خود در بانک های سنتی باید از دانش و کارآیی بیشتری برخوردار باشند 

سرمایه اصلی بانک محسوب می شوند ،آشنا سازی این نیرو ها با تجهیزات مدرن و فناوری های نوین صنعت بانکداری و 
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زش های مستمر و به روز از جمله ضرورت های مدیریت منابع انسانی در بانک های مجازی محسوب می نیز ارائه آمو

 .شود

 

 هدف بانکداری مجازی•

هدف بانکداری مجازی ، استفاده از فناوریهای پیشرفته نرم افزاری و سخت افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای 

رت الکترونیکی است که می تواند باعث حذف نیاز به حضور فیزیکی تبادل منابع و اطالعات مالی مشتریان به صو

مشتری در شعب بانک ها شود. استفاده از سامانه های رایانه ای متمرکز، عدم محدودیت زمانی و مکانی جهت انجام 

ضرورت  عملیات بانکی، امنیت باال و قابلیت پیگیری عملیات بانکی، و افزایش سرعت و کارایی، وی گیهایی است که

 .تاسیا بانک های مجازی در دنیای کنونی را اجتناب ناپذیر می کنند

یکی از پیش زمینه های الزم برای موفقیت بانکهای مجازی، تغییر فرهنگ استفاده از کارتهای اعتباری می باشد. باید 

قط به این دلیر به وجود آید. صدور کارت های اعتباری ف POSبه دستگاه های ATMتغییر نگرش از روی دستگاه

بلکه از اهداف بانک مرکزی این بود که مردم از این  ;پول برداشت کنند ATMنبود که مردم بتوانند از دستگاه های

خرید و  POSکارت ها به عنوان پول استفاده کنند. باید تدابیری در نظر گرفته شود تا مردم با استفاده از دستگاه های

ای خود را برطرف کنند. شاید به همین علت است که برخی کارشناسان رونق و فروش خود را انجام داده و نیازه

گسترش بانک های مجازی را باتوجه به عدم موفقیت بخش مهمی از تراکنش ها در سیستم بانکی، غیر منطقی می 

 .دانند

 

 مسائل سخت افزاری•

ود که بتوانند صدها میلیارد محاسبه را به که باید سرعت آنها آن قدر باال ر cpu بخش محاسباتی رایانه ها یعنی (1

های مورد نیاز به عنوان ابزار عصر مجازی فراهم  cpu صورت لحظه ای انجام دهند. پیش بینی می شود تا دو دهه دیگر

 .خواهد شد

ز به بعدی است و حتی در بعضی موارد نیا 3حافظه ها با حجم فوق العاده زیاد مورد نیاز است. جهان مجازی جهانی  (2

بعدی هم داریم. برای اینکه بتوانیم شرایط حضور غیرفیزیکی افراد و اشیا را به صورت سه بعدی از  3فضاهای بیشتر از 

هر نقطه مورد نظر به نقظه دلخواه منتقر کنیم، نیاز به ذخیره سازی و بازخوانی حجم زیادی از داده ها داریم. حافظه 

کوچکی از اطالعات را دارند و امکان تمرین جامعه مجازی حتی با ابعاد  های موجود توان ذخیره سازی حجم بسیار

گیگا بایت( و حافظه های  1000کوچک ، فعالط میسر نیست. حافظه های لیزری با توان ذخیره سازی یک ترابایت )

ا به واقعیت گره ترابایت در راهند که تحقق بانکداری مجازی تمام عیار را از روی 100مولکولی با ظرفیت ذخیره سازی 

 .خواهند زد
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ابزار انتقال داده ها، دیگر ابزار مورد نیاز در بانکداری مجازی است که به صورت با سیم یا بی سیم معرفی شده اند و  (3

از فیبر نوری به عنوان بهترین ابزار موجود شناخته شده یاد می شود، اما این ابزار نیز محدودیت های خاص خود را 

ه ها و سایر ابزار انتقال داده ها و شبکه های با باند زیاد نیز در عصر حاضر توسعه خوبی داشته اند. در ایران دارد. ماهوار

نیز در این زمینه و برای ایجاد یک دولت الکترونیکی برای فعالیتهای الکترونیکی و به منظور توسعه شبکه های اینترنتی 

دسترسی فیبر نوری، دسترسی  VLAN  ،VODSL  ،VOIP ی هایو اینترانتی باند پهن، در خصوص ایجاد فن آور

در مراکز اصلی مخابراتی شهرهای بزرگ بوده و به دنبال آن در حال ایجاد رینگ های  DWDM بی سیم و فن آوری

توسط بخش خصوصی می  ADSL فیبر نوری در اکثر شهرها و مراکز استانها است با توجه به توسعه شبکه دسترسی

 .ر فوق جهت الکترونیکی کشور اقدام کردتوان از بست

 

 مزایای بانکداری مجازی•

اگر تاکنون مردم پول خود را در بانکها ذخیره می کردند، استفاده از بانکهای مجازی باعث ذخیره شدن وقت مردم نیز 

و وجه قابر خواهد شد. وقت و زمان ارزشمندترین دارایی انسان است که در عمر کوتاه انسان در کره خاکی به هی

 بازیافت نیست

  :برخی مزیت های بانکداری مجازی عبارتند از

ذخیره شدن وقت مردم، کاهش هزینه های غیرعملیاتی و سربار بانک ها و موسسات اقتصادی و افزایش بهره وری، 

کاهش مشکالت اجتماعی نظیر مسافرت های داخلی و خارجی و درنتیجه کاهش هزینه های فرصت، رونق تجارت 

مجازی شده و آزادسازی بانک ها در ارائه برخی خدمات و ایجاد فرصت برای ارائه محصوالت جدید. چراکه بانک مجازی 

نقش بانک های فعلی را خواهند داشت، با این تفاوت که با تشکیر این بانک، به جای اینکه مشتری به صورت مستقیم 

 .انه شخصی امور بانکی خود را انجام دهدبه بانک مراجعه کند، به راحتی می تواند از طریق رای

 

 : مهمترین فعالیت های بانک های مجازی عبارتند از

 .تمرکز بر کانالهای توزیع جدید، ارائه خدمات اصالح شده به مشتریان و استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک

های مشتریان طبقه بندی شده به اتکا  می توان گفت مشتری محوری به معنای ارائه خدمات و محصوالت بر اساس نیاز

 و یا سامانه مدیریت ارتباط مشتریان (Customer Information Systems) سامانه یکپارچه اطالعات مشتریان

(Customer Relationship Management)  و قابلیت برقراری ارتباط و تبادل اطالعات با سایر سامانه ها و

افزار های واسط و امکان برقراری و برخورداری از امنیت مناسب و پایدار به لحاظ سازمان های بیرونی از طریق نرم 

اینکه کلیه ارتباطات الزم به شکر امن و بر اساس استانداردهای ایمنی بر پا شود، از جمله فعالیتهای این نوع بانکداری 

ت بانکی مورد نیاز مشتریان را به ایشان می باشد. به عالوه، بانک های مجازی باید بتوانند همه گونه خدمات و محصوال

ارائه دهند و تفاوت در این است که ارائه این خدمات در بانک های مجازی به صورت آنالین و با استفاده از ابزار های 

 . الکترونیک صورت می گیرد و نیازی به حضور فیزیکی مشتری در بانک نیست
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تریانی هستند که زمان و هزینه را مهمترین عامر برای انجام مشتریان اصلی بانک های مجازی ، آن دسته از مش

معامالت و مبادالت خود می دانند بنابراین ، امکان دسترسی سریع به خدمات بانک و عدم جا به جایی فیزیکی پول و 

 . عدم نیاز به مراجعه به بانک می تواند مهمترین عامر برای جذب این دسته از مشتریان باشد

 

 وز باشید موفق و پیر
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