ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد راهاﻧﺪازی
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ
ﺷـﺮوع ﮐﺴـﺐ و ﮐـﺎر اﯾﻨﺮﻧﺘـﯽ ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻓﻀﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ،ﺗﺠﺎرتﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮐﺴﺘﺮش
ﻣﺮور زﻣﺎن ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺴﺨﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦﺗﺮ ﺗﺠﺎرت ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺠﺎرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺗﺠﺎرﺗﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﯿﺎز ﺑﻮد ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﮐﺎﻻب
ﺑﻪ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﻢ ﮐﻢ در ﺣﺎل ﻣﻨﺴﻮخ ﺷﺪن
اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺣﺮف
اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ و ﺗﺠﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ
اول و آﺧﺮ را در ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری آﻧﻬﺎ ﻣﯽزﻧﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آن ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺎی
ﻣﺠﺎزی ،ﺗﻌﺪاد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺣﺎل اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ.
در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻪ اواﯾﻞ دﻫﻪی
 ۸۰ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﻤﯿﺪ و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل ﻫﺎی ﺑﻌﺪ و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ در
ﮐﺸﻮر ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺘﻘﺎل
دادﻧـﺪ .ﯾﮑـﯽ از اﺳﺎﺳـﯽ ﺗﺮﯾـﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑـﺮ ﺳـﺮ راه ﺗﺎﺳـﯿﺲ ﻓﺮوﺷﮕـﺎه
ـﻮع
ـﻦ ﻧـ
ـﺪن اﯾـ
ـﺎر آﻣـ
ـﻞ دورهی رویﮐـ
ـﺮان در اواﯾـ
ـﯽ در اﯾـ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘـ
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﻣﺴﺌﻠﻪی اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم
اﯾﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻼﻫﺒﺮدار ﻫﺴﺘﻨﺪ
و ﺧﺮﯾﺪ از آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﯽﮐﯿﻔﯿﺖ و … اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ اﻣﺮوزه اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑﺴـﯿﺎری از اﻓـﺮاد اﻏﻠـﺐ ﺧﺮﯾـﺪﻫﺎی ﺧـﻮد را ﺑﺼـﻮرت
آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﻣﺎ راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﺗﺮﻓﻨﺪ
ﻫﺎﯾﯽ دارد؟ آﯾﺎ اﺻﻼ ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ؟ ﭼﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﻣﺮاﺣﻠﯽ دارد؟ اﯾﻨﻬﺎ
ﺳﻮاﻻﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﯿﺶ ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﺨﺼﯽام اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮔﻮﺷﺰد
ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻣﺮوز ،دﯾﮕﺮ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺑﺎﻗﯽ
ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .رﻗﺒﺎ ﺳﺮﺳﺨﺖﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و

اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻗﻮی ﺟﻠﻮ ﻧﺮوﯾﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺧﻮرد و
ﻫﺰﯾﻨﻪ و وﻗﺖ ﺷﻤﺎ ﻫﺪر ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .اﻣﺎ اﮔﺮ در راهاﻧﺪازی ﻓﺮوﺷﮕﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺼﺮ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎ راﻫﻨﻤﺎی
ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺮور ﮐﻨﯿﻢ.

ﻗﺪم اول :ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ را ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺪم اول در راه اﻧﺪازی ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻗﯽ ﺑﺎ راه
اﻧﺪازی ﯾﮏ ﻣﻐﺎزه ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﺪارد .در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد اﺑﺘﺪا ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﮏ ﺑﻘﺎل ﻗﺒﻞ از
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻐﺎزه ﺑﻘﺎﻟﯽاش را ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮدش ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺜﻼ
در اﯾﻦ ﻣﻐﺎزه ﻟﺒﻨﯿﺎت ،ﺣﺒﻮﺑﺎت ،ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و … ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮاﻫﺪ
رﺳﯿﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﻌﻠﻮم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﭼﻪ
ﺟﻨﺴﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺪام ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮ اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﻋﻼﯾﻖ
و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد را ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﺳﺎﺧﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭼﻮﺑﯽ دﺳﺘﯽ ﺑﺮ آﺗﺶ دارﯾﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش
آﻧﻼﯾﻦ دﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻪﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﺧﻮد ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎ اﮔﺮ ﻣﺜﻼ ﺧﯿﺎط ﯾﺎ ﻃﺮاح
ﻟﺒﺎس ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺧﻮد ﺗﺎﺳﯿﺲ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻧﮑﺘﻪی

دوم

در

اﻧﺘﺨﺎب

ﻣﺤﺼﻮل

ﻣﻨﺎﺳﺐ

ﺑﺮای

ﻓﺮوش

ﺑﻌﺪ

از

ﻋﻼﯾﻖ

و

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺪام ﺣﻮزه ﻫﻨﻮز اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ در ﺣﻮزهای ﻗﺼﺪ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ رﻗﺒﺎﯾﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ و ﺑﺎ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻃﻮﻻﻧﯽ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎرﻧﺪ.
ﺧﺐ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ .ﭘﺲ اﺑﺘﺪا
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺪام ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻫﻨﻮز اﺷﺒﺎع ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﺣﻮزهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ راه ﺣﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ وﺟﻮد دارد
و آن اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﺣﻮزهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ
وارد ﺷﺮاﮐﺖ ﺷﻮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺑﺎز ﻫﻢ اﺻﺮار ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در آن ﺣﯿﻄﻪ را دارﯾﺪ ،ﻗﻄﻌﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ارزش اﻓﺰودهای ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﺑﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ رﻗﯿﺐﻫﺎﯾﺘﺎن
اراﺋﻪ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺪم دوم :ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ
ﻗﺪم دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﻨﻈﻮر از ﻣﺸﺘﺮی
ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ و از ﭼﻪ ﻗﺸﺮی اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻟﺒﺎس دارﯾﺪ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﻫﺪف ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮداﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﮐﺎدو ﺑﺪﻫﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﻌﯿﺎر ﻫﺎی زﯾﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ.
سن ،جنسیت و محل اقامت
الگو های رفتاری
انگیزهها و اهداف اصلی مشتری
بزرگترین چالش آنها چیست و شما چگونه آن را مرتفع خواهید
کرد؟
چرا آنها باید محصولات شما را بخرند؟
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮای روﺷﻦﺗﺮ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺑﺰﻧﻢ .ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ
ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺷﻤﺎ در ﺣﻮزهی ﻓﺮوش ﻟﺒﺎس و ﻣﺪ ﻓﻌﺎل
اﺳﺖ .ﺧﺐ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎﻻ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﻢ:
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺳﻦ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ و و ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ :زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﺑﯿﻦ  ۱۶ﺗﺎ  ۴۰ﺳﺎل
اﻟﮕﻮ ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :آﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺮﭼﻨﺪ وﻗﺖ ﯾﮑﺒﺎر و ﭼﺮا دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﯽزﻧﻨﺪ؟
اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎ و اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ :ﺧﻮشﭘﻮﺷﯽ ،زﯾﺒﺎﯾﯽ ،ﺷﺎﯾﺪ  Show-Offﮐﺮدن
ﺑﺰﮔﺘﺮﯾـﻦ ﭼـﺎﻟﺶ آﻧﻬـﺎ ﭼﯿﺴـﺖ و ﺷﻤـﺎ ﭼﮕـﻮﻧﻪ آن را ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﺧﻮاﻫﯿـﺪ
ﮐﺮد :ﺑﺮای ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪار ﻟﺒﺎس ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ در اوﻟﻮﯾﺖ اﺳﺖ و
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﺮاﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮی را از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ رﻓﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

ﭼﺮا آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ را ﺑﺨﺮﻧﺪ؟ :اﯾﻦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯿﺪ .ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ
ﺧﻮد ﺑﺎ رﻗﺒﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻗﺪم ﺳﻮم :اﯾﺪهﺗﺎن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﺟﻨﺲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻓﺮوش و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺪف ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﯽ را
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ .اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﯾﺎ
اﻓﺘﻀﺎح ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﯾﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ وﻗﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺳﺮ ﮐﯿﺴﻪ را ﺷﻞ ﮐﻨﻨﺪ و در ﻗﺒﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﭘﻮﻟﯽ را
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ از ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺪف و اﺟﻨﺎس ﺧﻮد ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ وﻟﯽ ﻫﯿﺞ
ﮐﺲ از ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دﻟﯿﻞ آن ﺑﮕﺮدﯾﺪ .دﻻﯾﻠﯽ از
ﺟﻤﻠﻪ:
آﯾﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ؟
آﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف را اﺷﺘﺒﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدهاﯾﺪ؟
آﯾﺎ ﺑﺎزار و درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد؟
ﺧﻼﺻﻪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﭼﺮا اﻓﺮاد از ﺷﻤﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ
ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺎده از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ» :ﭼﻪ ﭼﯿﺰی اﻓﺮاد را از ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻣﻦ ﺑﺎز ﻣﯽدارد؟« .ﻗﺒﻞ از ﺗﺎﺳﯿﺲ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﺑﺤﺚ ارزﯾﺎﺑﯽ
اﯾﺪه ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺪهﺗﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از
روش ﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﺪ:

– اﺟﻨﺎﺳﺘﺎن را ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ
اﮔﺮ ﮐﺎرﺗﺎن را ﺗﺎزه آﻏﺎز ﮐﺮدهاﯾﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﻮﯾﺪ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﺗﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﺼﻮرت
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده و ﺟﻨﺴﺘﺎن را ﺑﻪ او ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﻦ اﯾﻦ ﮐﺎر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺠﺰ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ،ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن ﻣﺸﺘﺮی وﺟﻮد دارد و اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮﻧﺪ ﺑﺮای آن ﭘﻮل
ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ از ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،ﻣﺸﺘﺮی را ﭘﯿﺪا و
ﺑﺎ او وارد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﻮم؟ ﭘﺎﺳﺦ واﺿﺢ اﺳﺖ .ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ .اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ از ﯾﮑﯽ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

واﺗﺴﺂپ ،ﺗﻠﮕﺮام ﯾﺎ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﺪ .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻧﺪارد و ﮐﺎر ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ آﺳﺎن اﺳﺖ .ﻓﻘﻂ
ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻠﺤﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﯾﺎ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺮای
ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺘﺎن ﺻﻔﺤﻪای اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﺜﺎﻟﯽ واﻗﻌﯽ از ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻓﺮوش ﺟﻨﺲ ﺑﺰﻧﻢ .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﻦ در ﺳﺎﺧﺖ ﮐﯿﻒ زﻧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺪ ﻫﺎی
رﻧﮕﯽ ﻣﻬﺎرت داﺷﺖ .او ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺶ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺻﻔﺤﻪای اﯾﺠﺎد
ﮐﺮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪیاش را ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺗﻬﺮان ﻫﻢ
ﻣﯽﺑﺮد .او ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪیاش را
ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﻔﺎرش
ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻢ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﺪ .ﭘﺲ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺪه
و ﺑﺎزار ﻣﺤﺼﻮل را دﺳﺘﻪﮐﻢ ﻧﮕﯿﺮﯾﺪ.
– اﺟﻨﺎس ﺗﻮﻟﯿﺪی را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ روش اول ،اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮﻧﯿﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪیﺗﺎن را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﺴﺎم ،دﯾﻮار،
ﺷﯿﭙﻮر ﯾﺎ… ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ .ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻧﺎﻣﺒﺮده ﺷﺪه اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮی وارد ﻣﺬاﮐﺮه ﺷﻮﯾﺪ و
اﻃﻼﻋﺎت و ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﺪ.
اﻣﺎ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روش ﺻﺮﻓﺎ ﯾﮏ راه ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺪه،
ﻣﺤﺼﻮل و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺎزار ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻔﺮوﺷﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ.

ﻗــﺪم ﭼﻬــﺎرم :ﯾــﮏ
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ

ﺳﯿﺴــﺘﻢ

ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻣﺤﺘــﻮای

ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎﻻ را اﻧﺠﺎم دادﯾﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،اوﻟﯿﻦ ﻗﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
ﻣﺤﺘﻮا ) (cmsاﺳﺖ .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺤﺘﻮا ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ از
اﺳﻤﺶ ﺑﺮﻣﯽآﯾﺪ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻻزم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮوﺷﮕﺎهﺳﺎزﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ووﮐﺎﻣﺮس را ﻧﺎم ﺑﺮد .اﯾﻦ
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪی وردﭘﺮس اﺳﺖ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎﻣﻞ از زﺑﺎن

ﻓﺎرﺳﯽ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﮐﺎر ﺑﺎ آن ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻼوه
اﻓﺰوﻧﻪﻫﺎی زﯾﺎدی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ در
اﯾﻦ ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آدرس )درخواست طراحی فروشگاه
اینترنتی( ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺘﺎن ﯾﮏ ﻧﺎم ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻟﻮﮔﻮی
زﯾﺒﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد
و ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﻪ در ﻧﺎمﮔﺬاری ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ ،ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ،
اﺣﺘﻤﺎل ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻻ ﻣﯽرود.

ﻗﺪم ﭘﻨﺠﻢ :ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ و
اﺻﻮل ﺳﺌﻮ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺳﺎﺧﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﮐﻪ اﻣﻮری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت،
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺗﺤﻮﯾﻞ و… را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻌﺪاد ﻓﯿﻠﺪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﺿﺮوری ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
در ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﺧﻮد ﺣﺘﻤﺎ ﯾﮏ ﮔﺮاﻓﯿﺴﺖ ﻣﺎﻫﺮ ،ﺑﺎزارﯾﺎب ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﺘﻮا را ﻫﻢ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .زﯾﺮا اﯾﻦ
اﻓﺮاد ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ
ﻣﺎﻫﺮﺗﺮ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻻزم ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺌﻮ را در ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﻣﺠﺪدا
ﯾﺎدآورم ﺷﻮم .ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ دﻧﯿﺎ ،ﺳﺌﻮ را ﺟﺰو اوﻟﯿﺖ
ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﺮای آن ردﯾﻒ ﺑﻮدﺟﻪای ﻣﺸﺨﺺ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺳﺌﻮ ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﺮ ﮐﺴﺐو ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻨﯽ
اﺳﺖ .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻃﺮﯾﻖ
آن ،ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﻮد و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ .رﻋﺎﯾﺖ
اﺻﻮل ﺳﺌﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد رﺗﺒﻪی ﺷﻤﺎ در ﻣﻮﺗﻮر ﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﺗﺒﻊ آن ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮ ﺷﻮد.

ﻗﺪم ﺷﺸﻢ :ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد
ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای راهاﻧﺪازی ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻫﻔﺖ ﺧﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ  enamad.irﻣﺮاﺣﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎد را آﻏﺎز
ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ آن را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﭘﺲ از ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ
ـﺎل
ـﺎد ارﺳـ
ـﺮای ﻧﻤـ
ـﺪ و ﺑـ
ـﺎ ﮐﻨﯿـ
ـﺪﻧﺎﻣﻪای را اﻣﻀـ
ـﺮی ﺗﻌﻬـ
ـﻮرت ﻣﺤﻀـ
ﺻـ
ﮐﻨﯿﺪ.اﻫﻤﯿﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎد آﻧﺠﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ درﮔﺎه

ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﯾﮑﯽ از ﻣﻠﺰوﻣﺎت درﯾﺎﻓﺖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺎﻧﮑﯽ ،داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ذﻫﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﻫﻢ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺑﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ
ﻗﻼﺑﯽ ﯾﺎ  Fakeﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،آدرس و ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه دارﯾﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﺪ.

ﻗﺪم ﻫﻔﺘﻢ :ﭼﻨﺪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺷﻤﺎ آﺷﻨﺎ ﺷﺪ و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد،
ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮهی ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽرﺳﺪ .ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روش ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ
را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﻣﺤﺼﻮل ،ﭘﯿﺶ روی ﻣﺸﺘﺮی ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ اﻧﻼﯾﻦ ،وارﯾﺰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﯾﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی در ﻣﺤﻞ .اﯾﻦ
روزﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺑﺎﻧﮑﯽ ،اﻏﻠﺐ اﻓﺮاد
ﮔﺰﯾﻨﻪی ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﭘﺲ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﻬﯿﻪی
ﭼﻨﺪ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻣﻦ از ﭼﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺿﻤﻨﺎ راه دﯾﮕﺮی ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد و آن
اﺳﺘﻔﺎده از درﮔﺎه ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯽ ﭘﺎل ،ﺟﻬﺎن ﭘﯽ،
زرﯾﻦ ﭘﺎل و … اﺳﺖ .ﻧﺤﻮهی ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در آﻧﻬﺎ ،ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪی ﭘﺮداﺧﺖ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ درﮔﺎه ﻫﺎ
اﻧﺠﺎم دﻫﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ درﮔﺎه ﻫﺎ راﯾﮕﺎن ﻧﯿﺴﺖ و آﻧﻬﺎ
درﺻﺪی را از ﻫﺮ ﻣﺒﻠﻎ وارﯾﺰی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ در زﻣﺎن ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪﻧﺪ
و ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺠﺪدا ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﺸﺎن را از ﺳﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ
ﺧﯿﺮ.

ﺟﻤﻊ ﺑﺒﻨﺪﯾﻢ!
در ﺑﺎﻻ راﻫﻨﻤﺎی ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﺮدم .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖﺗﺮ از آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .در واﻗﻊ ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دادن ﻗﻄﻌﺎت ﯾﮏ ﭘﺎزل
اﺳﺖ .از اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺪه و ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﻣﺤﺼﻮل ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﺳﺨﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
راﻫﻨﻤﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﮑﻢ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪی ﮔﻨﺞ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﺞ ﻧﻘﺸﻪی ﮔﻨﺠﯽ ﺑﺪون ﺗﻼش ﺑﻪ ﮔﻨﺞ
ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد.

ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﻧﮑﺘﻪﻫﺎی ﻓﻮق ﺻﺮﻓﺎ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ روﻧﺪ راهاﻧﺪازی
ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ .ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی
اﺳﺖ اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎی
دﯾﮕﺮ ﻟﺬتﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ زﯾﺮ را در ﻧﯿﺰ در ﻃﺮاﺣﯽ
ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ:

درآﻣﺪ روزاﻧﻪ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﭼﻘﺪر اﺳﺖ؟
دﻻﯾﻞ ﻟﺰوم داﺷﺘﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺗﺠﺎرت
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﻣﺰاﯾﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ وردﭘﺮس WordPress
ﺿﺮورت ﭘﯿﺮوی از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﯾﺖ
ﺑﺮﻧﺪ ﺳﺎزی ﭼﯿﺴﺖ )ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ(؟

