خرده فروشی در تجارت الکترونیکی

تاساریاتی ایٌتزًتی ٍ خزدُ فزٍضی الکتزًٍیکی :
خزدُ فزٍش ٍ ،اسطِ فزٍش است فزٍضٌذُ ای کِ تیي تَلیذ کٌٌذگاى ٍ هطتزیاى قزار دارد .
علیزغن ایٌکِ تسیار ی اس تَلیذ کٌٌذگاى هحصَالت خَد را تِ طَر هستقین تِ هطتزیاى هی فزٍضٌذ ٍ ،لی گاّی فزٍش
خَد را اس طزیق عوذُ فزٍش ّا ٍ خزدُ فزٍش ّا تکویل هی کٌٌذ کِ تِ آى رٍش چٌذ کاًالی ًیش هی گَیٌذ .
در دًیای فیشیکی خزدُ فزٍضی در فزٍضگاُ ّا اًجام هی ضَد ٍ هطتزیاى تایذ تزای خزیذ اسآًجا تاسدیذ کٌٌذ .
ضزکت ّایی کِ هحصَالت سیادی تَلیذ هی کٌٌذ تایذ اس خزدُ فزٍش ّا تزای تَسیع هَثز استفادُ ًوایٌذ .
الثتِ اگز یک ضزکت تعذاد هحصَالت کوی ًیش تزای فزٍش داضتِ تاضذ تاس ّن اهکاى دارد تزای دستزسی تِ هطتزیاى
تیطتز تِ خزدُ فزٍش ّا ًیاس داضتِ تاضذ .

 چِ چیشی در ایٌتزًت فزٍش خَتی دارد ؟سخت افشار ٍ ًزم افشار کاهپیَتز :
دل ٍ گت ٍی تا تیص اس  02هیلیارد دالر فزٍش در سال  0222فزٍضٌذگاى عوذُ آًالیي در سهیٌِ سخت افشار ٍ ًزم
افشار کاهپیَتز ّستٌذ .هزدم تِ صَرت آً الیي ًزم افشار ٍ سخت افشار سیادی را خزیذاری هی کٌٌذ ایي اقالم تشرگتزیي
دستِ هحصَالت فزٍختِ ضذُ ّستٌذ .
لَاسم الکتزًٍیکی هصزفی:
هعوَال  51درصذ لَاسم الکتزًٍیکی تِ صَرت آًالیي فزٍختِ هی ضًَذ  .هاًٌذ :دٍرتیي ّای دیجیتال  ،چاپگز ّا ،
اسکٌزّا ٍ ٍسایل تی سین
تجْیشات اداری :
فزٍش تجْیشات اداری تِ صَرت تی  0تی ٍ تی  0سی تِ سزعت درحال افشایص است .
کاالّای ٍرسضی:
کاالّای ٍرسضی در ایٌتزًت فزٍش خَتی دارًذ  ٍ .فزٍضگاّی هاًٌذ فَگ داگ یکی اس ایي ًوًَِ فعالیت ّا است .
کتاب ٍ هَسیقی :
فزٍضٌذگاُ عوذُ کتاب سیاد ّستٌذ ٍ ،ل ی صذّا خزدُ فزٍش دیگز ًیش در ایٌتزًت کتاب هی فزٍضٌذ  ،خصَصا کتاتْای
تخصصی هثال کتة فٌی ٍ کتة کَدکاى
اسثاب تاسی ّا :
در حال حاضز فزٍش اسثاب تاسی تا هَفقیت ٍ رًٍذ رٍ تِ رضذ هَاجِ است .کِ هی تَاًیذ اسثاب تاسی ّا را تا کارت
ّای تخفیف در جْت جذب هطتزی ارائِ دّیذ .
هحصَالت تْذاضتی ٍ سیثایی :
طیف ٍسیعی اس هحصَالت تْذاضتی ٍ سیثایی تَسط تشرگتزیي خزدُ فزٍش ّا تِ فزٍش هی رسٌذ.
سزگزهی:
تخص دیگزی است کِ ضاهل هحصَالت سیادی اس جولِ تلیط ّای هساتقات  ،کٌسزت ّا ٍ  ...هی تاضذ ٍ ّویطِ هطتزی
خَد را دارد .
پَضاک :

تا اهک اى خزیذ لثاس  ،ضلَار ٍ حتی کفص فزٍش آًالیي در حال تَسعِ است .
جَاّز آالت :
پس اس فزٍش هَفقیت آهیش چٌذیي سایت جَاّز آالت در کطَرّای هختلف ایي ضاخِ ًیش تِ کسة ٍ کار ایٌتزًتی
اضافِ ضذُ است .
اتَهثیل ّا :
درحال حاضز تَلیذ کٌٌذگاى خزدُ فزٍش ّا ٍ ٍاسطِ ّای اتَهثیل کِ خذهات هزتَطِ را فزاّن هی کٌٌذ ضزکت ّای
کلیک اًذ هَتار ٍ پیَر پلی هی تاضٌذ.
ایي کسة ٍ کار دارای ّشیٌِ تز تزیي ٍ گزاًتزیي ًَع کسة ٍ کار در ایٌتزًت است .
خذهات :
فزٍش در صٌایع خذهاتی تِ خصَظ خذهات هسافزتی خزیذ ٍ فزٍش سْام تاًکذاری الکتزًٍیکی هلک ٍ تیوِ در حال
افشایص است .
سایز هَارد :
تسیاری اس هحصَالت دیگز اس دارٍّای تجَیشی تا کفص ّای سفارضی ًیش در ایٌتزًت عزضِ هی ضًَذ .
ًکتِ :
ٍقتی فزٍش آًالیي خزدُ فزٍش ّا تیطتز هی ضَد تواهی اقالهی کِ در فزٍضگاُ ّای فیشیکی هَجَد هی تاضٌذ ًیش
هوکي است تِ صَرت آًالیي فزٍختِ ضَد .
چٌذ ًکتِ جذب هطتزی ٍ تاساریاتی :
تا ٍجَد تعذاد سیاد کاال ّای هٌاسة در هحیط آًالیي  ،ضوا تزای تاساریاتی ٍ جذب هطتزیاى ٍ ًگِ داری اس آًْا تایذ اس
کاالّایی تا خصَصیات سیز اقذام تِ فزٍش هحصَالت کٌیذ :
- 5سعی کٌیذ اس کاالّایی کِ دارای هارک هعتثز ّستٌذ استفادُ کٌیذ .
هاًٌذ :سًَی  ،دل  ،ساهسًَگ ٍ ...
تزًذّای ضٌاختِ ضذُ در تیي هزدم حس اعتواد خَتی را تِ آًْا در سهاى تاسدیذ اس ٍب سایت ضوا القا هی ًوایٌذ .
ٍ- 0جَد ضواًت فزٍضٌذگاى قاتل اعتواد یا خَش ًام :

سعی کٌیذ توام هحصَالتتاى ضواًت داضتِ تاضٌذ  ،ایي کار تزای کار ضوا ٍ ّوچٌیي تزای هطتزی ًَعی ارسش گذاری
هحسَب هی ضَد .
- 3کاالّای دیجیتالی :
تزای هثال ًزم افشارّای هعتثز  ،هَسیقی ّا ٍ ٍیذئَ ّا
 - 2اقالم ًسثتا کن خزج :
تزای هثال تجْیشات اداری ٍ لَاسم التحزیز
- 1کاالّایی کِ هکزرا خزیذاری هی ضًَذ
هاًٌذ  :خَارٍتار ٍ ...
- 6کاالّایی تا هطخصِ استاًذارد :
تزای هثال کتاب ّا  ،سی دی ّا ٍ تلیط ّای َّاپیوایی
- 7اقالم هعزٍف تستِ تٌذی ضذُ ای کِ حتی در یک فزٍضگاُ سٌتی ًوی تَاًٌذ تاس تاضٌذ.
هاًٌذ :غذاّا،ضکالت ّا ٍ ،یتاهیي ّا
تا تطکز اس تَجِ ضوا
ًَیسٌذُ  :عثاس حثیثی  -هاّاى تیوَری
تین آهَسضی هاّاى تیوَری
ارائِ دٌّذُ آهَسضْای کسة ٍ کار  ،کارآفزیٌی ،کسة ٍ کار ایٌتزًتی

