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اگــر شــما بــه دنبــال یافتــن پاســخ پرســش خــود کــه »تجــارت الکترونیــک چیســت؟« 

هســتید، پیشــنهاد می کنیــم ایــن مقالــه از مدیــر وب را حتمــا مطالعــه کنیــد. 

ــد دیجــی کاال و  ــه گفتــن نیســت کــه ظهــور غول هــای Ecommerce مانن ــازی ب نی

بانــه، چهــره صنعــت خــرده فروشــی را بــه کلــی تغییــر داده اســت. بــا در نظــر گرفتــن 

ــک  ــی تجــارت الکترونی ــه شــدت رقابت ــه طبیعــت ب ــن موضــوع، واضــح اســت ک ای

بــه تغییــر صنعــت خــرده فروشــی ادامــه خواهــد داد و بــر رفتــار مشــتریان اثر گــذار 

خواهــد بــود. امــروزه، شــروع یــک کســب و کار آنالیــن بــرای بســیاری از کار آفرینــان 

ــرای جلوگیــری از غــرق شــدن در ایــن  با هــوش ایــده جذابــی بنظــر می رســد. امــا ب

ــون آن آشــنا شــوند. در  ــا ابزار هــا و فن ــا ب ــدا الزم اســت ت ــا، ابت ــای تجــاری پوی دری

ایــن مقالــه، مــا نگاهــی عمیــق بــه صنعــت تجــارت الکترونیــک خواهیــم انداخــت. 

ــال آن  ــا قب ــدازی یــک وبســایت را دارد ی ــه قصــد راه ان ــردی هســتید ک ــر ف پــس اگ

ــا  ــد، ت ــورد Ecommerce بدان ــتر در م ــد بیش ــت و می خواه ــرده اس ــدازی ک را راه ان

پایــان مقالــه بــا مــا همــراه باشــید.
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Ecommerce یا تجارت الکترونیک چیست؟

ــف  ــود( مخف ــته می ش ــز نوش ــورت eCommerce نی ــا بص ــه گاه Ecommerce )ک

اســت.  الکترونیــک  تجــارت  معنــی  بــه  لغــت  در  و   Electronic Commerce

ــالق  ــت اط ــتفاده از اینترن ــا اس ــاری ب ــت تج ــر فعالی ــام ه ــه انج Ecommerce ب

می شــود. ایــن فعالیــت تجــاری می توانــد خریــد، فــروش یــا تبــادل کاال، خدمــات و 

اطالعــات باشــد. تجــارت الکترونیــک اغلــب بــه فــروش محصــوالت فیزیکــی بصــورت 

ــه  ــاری ک ــه تج ــوع معامل ــر ن ــف ه ــرای توصی ــد ب ــا می توان ــاره دارد ام ــن اش آنالی

ــکار رود. ــود، ب ــام ش ــت انج ــق اینترن از طری

تاریــخ تجــارت الکترونیــک، بــا اولیــن فــروش آنالیــن آغــاز شــد. در ســال 1994 مــردی 
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ســی دی گــروه “Sting” را از طریــق وبســایت خــود بــه نــام “NetMarket”، کــه یــک 

ــد  ــه از خری ــن نمون ــن اولی ــت. ای ــتش فروخ ــه دوس ــود، ب ــی ب ــرده فروش ــرم خ پلتف

شــخص مصــرف کننــده از یــک واحــد تجــاری از طریــق شــبکه جهانــی وب )اینترنــت( 

ــک  ــارت الکترونی ــا تج ــام Ecommerce ی ــا ن ــا آن را ب ــروزه م ــه ام ــزی ک ــود. چی ب

می شناســیم. از آن زمــان بــه بعــد، تجــارت الکترونیــک گســترش یافــت تــا محصوالت، 

ــوند.  ــه ش ــف و فروخت ــن کش ــای آنالی ــان و بازار ه ــرده فروش ــق خ ــر از طری راحت ت

ــی از  ــزرگ، همگ ــرکت های ب ــک و ش ــای کوچ ــب و کار ه ــتقل، کس ــر های مس فریلنس

تجــارت الکترونیــک بهــره برده انــد تــا بتواننــد کاال هــا و خدمــات خــود را، در مقیاســی 

کــه بــا اســتفاده از خــرده فروشــی آفالیــن ســنتی هرگــز ممکــن نبــود، بفروشــند.

انواع کسب و کار های Ecommerce یا تجارت الکترونیک

ــود  ــی وج ــارت الکترونیک ــایت های تج ــدی وبس ــه بن ــرای طبق ــادی ب ــای زی راه ه

ــه  ــه ارائ ــی ک ــا خدمت ــوع کاال ی ــاس ن ــوان بر اس ــاری را می ت ــایت های تج دارد. وبس

ــه روی آن اجــرا  ــد و پلتفرمــی ک ــه می کنن ــا آن هــا معامل ــه ب ــد، اشــخاصی ک می دهن

می شــوند طبقــه بنــدی کــرد. در ادامــه، مــا انــواع کســب و کار هــای Ecommerce را 

از هــر ســه منظــر مــورد بررســی قــرار داده تــا تصویــری واضــح از آن هــا را بــرای شــما 

بوجــود آوریــم.
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انواع مدل های Ecommerce یا تجارت الکترونیک

تجــارت الکترونیــک چهــار مــدل اصلــی دارد کــه معامــالت بیــن مصــرف کننــدگان و 

ــد. ــف می کنن ــاری را توصی ــد تج واح

)Business to Consumer (B2C

وقتــی یــک واحــد تجــاری کاال یــا خدماتــی را بــه شــخص مصــرف کننــده می فروشــد. 

ــه تجــارت الکترونیــک اســت.  ایــن یکــی از پر کاربرد تریــن مدل هــای فــروش در زمین

وقتــی یــک جفــت کفــش یــا یــک کیــف از فروشــگاه های آنالیــن می خریــد، 

معاملــه ای بیــن واحــد تجــاری و مصــرف کننــده انجــام شــده اســت.
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مقاله مرتبط: بازاریابی B2C و راهنمای کامل پیاده سازی آن

)Business to Business (B2B

وقتــی یــک واحــد تجــاری کاال یــا خدماتــی را بــه واحــد تجــاری دیگــری می فروشــد. 

ــا عمــده  ــاز خــرده فروشــان ی ــده، محصــوالت مــورد نی ــد کنن ــی یــک تولی ــال وقت مث

ــد.  ــن می کن ــان را تامی فروش

مطلب مرتبط: چگونه در تجارت الکترونیک B2B موفق شوید

)Consumer to Consumer (C2C

وقتــی شــخص مصــرف کننــده ای کاال یــا خدماتــی را به شــخص مصــرف کننــده دیگری 

می فروشــد. نمونــه بــارز پلتفرمــی کــه ایــن امــکان را فراهــم می کنــد، ســایت دیــوار 

ــیپور است. و ش

)Consumer to Business (C2B

وقتی شخص مصرف کننده ای کاال یا خدماتی را به یک واحد تجاری می فروشد.
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اشکال مختلف Ecommerce یا تجارت الکترونیک

Ecommerce می توانــد اشــکال مختلفــی داشــته باشــد کــه شــامل روابــط معامالتــی 

مختلــف بیــن واحد هــای تجــاری و مصــرف کننــدگان، و نیــز کاال هــای مختلفــی اســت 

کــه در ایــن معامــالت مبادلــه می شــوند.

خرده فروشی

ــاری،  ــد تج ــک واح ــط ی ــول توس ــک محص ــم( ی ــداد ک ــه تع ــی )ب ــروش جزئ ــه ف ب

ــود. ــه می ش ــطه ای گفت ــچ واس ــدون هی ــده ب ــرف کنن ــک مص ــه ی ــتقیما ب مس
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عمده فروشی

به فروش کلی )تعداد باال( محصوالت، اغلب به خرده فروشان، گفته می شود.

Drop Shipping یا دراپ شیپینگ

بــه فــروش یــک کاال کــه توســط شــخص ســومی ســاخته شــده و بــرای مصــرف کننــده 

ــرده  ــک روش خ ــیپینگ ی ــر، دراپ ش ــان دیگ ــه بی ــود. ب ــه می ش ــود گفت ــال ش ارس

فروشــی اســت کــه طــی آن واحــد تجــاری کاال هایــی کــه می فروشــد را در انبــار خــود 

ــده(  ــن کنن ــی )تامی نگــه نمــی دارد. بلکــه کاال ی سفارشــی مشــتری را از شــخص ثالث

ــال  ــتری ارس ــرای مش ــتقیما ب ــث کاال را مس ــخص ثال ــان ش ــرده و هم ــداری ک خری

ــود  ــته و خ ــرمایه داش ــار و س ــت انب ــور نیس ــاری مجب ــد تج ــه، واح ــد. در نتیج می کن

ــی اســت  ــاوت قیمت ــن روش، مابه تف ــد. ســود واحــد تجــاری در ای کاال هــا را اداره کن

ــده می فروشــد. ــه مصــرف کنن ــده و ب ــده خری ــن کنن ــه کاال را از تامی ک
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Crowdfunding یا کراودفاندینگ )سرمایه گذاری جمعی)

ــن  ــرار گرفت ــدگان، پیــش از در دســترس ق ــول از مصــرف کنن ــع آوری پ ــارت از جم عب

یــک محصــول، بمنظــور افزایــش ســرمایه اولیــه بــرای عرضــه آن بــه بــازار اســت. بــه 

عبــارت دیگــر، Crowdfunding یــا ســرمایه گــذاری جمعــی یــک روش تامیــن مالــی 

اســت کــه طــی آن، از تعــداد زیــادی از افــراد خواســته می شــود تــا هر کــدام مقــدار 

ــراد  ــداد اف ــد. در روش ســنتی آن، از تع ــا اهــدا کنن ــذاری ی ــی را ســرمایه گ ــول کم پ

ــر  ــدن و فراگی ــا روی کار آم ــا ب ــد ام ــت می ش ــول درخواس ــادی پ ــر زی ــی، مقادی اندک

شــدن اینترنــت، ســرمایه پذیــران توانایــی مذاکــره بــا حداقــل هــزاران نفــر را پیــدا 
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ــرا از طریــق  ــی دگرگــون شــد. امــروزه ایــن کار اکث ــه کل ــا ایــن روش ب ــد و نهایت کردن

اینترنــت انجــام می شــود. بــه اینصــورت کــه افــرادی کــه بــه دنبــال ســرمایه هســتند، 

ــروژه مــد نظــر خــود در اســتارت  ــا پ ــده ی ــرای ای ــل ب ــردن یــک پروفای ــا ایجــاد ک ب

آپ هــای ایرانــی مثــل دونیــت، فانــدوران، فاندینــو و ایــده هــاب می تواننــد تامیــن 

مالــی شــوند.

الزم بــه ذکــر اســت کــه کراودفاندینــگ یــا ســرمایه گــذاری جمعــی، خــود انواعــی دارد. 

ــر  ــر اهــدا و مبتنــی ب ــر وام، مبتنــی ب ــر ســرمایه گــذاری، مبتنــی ب ــه: مبتنــی ب ازجمل

پــاداش.

Subscription یا اشتراکی

بــه خریــد خــودکار کاال یــا خدمــات بطــور منظــم توســط یــک مشــترک گفتــه می شــود 

و تــا زمانــی کــه مصــرف کننــده اشــتراکش را لغــو کنــد ادامــه خواهــد داشــت. بــه 

عبــارت دیگــر، تجــارت الکرونیــک اشــتراک محــور، یــک مــدل تجــاری اســت کــه طــی 

ــت  ــاالنه( پرداخ ــا س ــه ی ــررا )ماهان ــت را مک ــه عضوی ــک هزین ــده، ی ــرف کنن آن مص

ــد شــود. ــات خاصــی بهره من ــا خدم ــد از کاال ی ــا بتوان ــد ت می کن

فروش محصوالت فیزیکی

بــه فــروش هــر کاالی ملموســی کــه نیــاز بــه تکمیــل موجــودی کاال و نیــز ســفارش 
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ــود.  ــالق می ش ــد، اط ــته باش ــده داش ــرف کنن ــت مص ــه دس ــیدن ب ــرای رس ــل ب حم

فروشــندگان محصــوالت فیزیکــی، همــان خــرده فروشــان آنالینــی هســتند کــه احتماال 

ــار از  ــا اطرافیانتــان حداقــل یــک ب ــا آن هــا آشــنا هســتید و خــود ی ــی خــوب ب خیل

آن هــا خریــد کرده ایــد. لبــاس، لــوازم خانگــی، لــوازم دیجیتالــی، لــوازم تحریــر و ابــزار، 

همــه نمونه هایــی از محصــوالت فیزیکــی هســتند. خریــداران می تواننــد محصــوالت 

فیزیکــی مــورد نیازشــان را از طریــق بازدیــد فروشــگاه های آنالیــن و افــزودن محصوالت 

بــه ســبد خریــد ســایت، تهیــه کننــد. وقتــی فرآینــد خریــد بــه درســتی پایــان پذیــرد، 

ــن  ــد. همچنی ــل بگیرن ــان تحوی ــان را درب منزلش ــد خرید هایش ــداران می توانن خری

امــکان اینکــه خریــد را آنالیــن انجــام داده و خــود برونــد و خریدشــان را از فروشــگاه 

تحویــل بگیرنــد، وجــود دارد. برخــی از ایــن فروشــگاه ها عبارتنــد از: دیجــی کاال، بانــه، 

خانومــی، اتمــا و آلیــار

بــرای آشــنایی بیشــتر بــا فروشــگاه های آنالیــن پیشــنهاد مــی کنیــم مقاله 10 فروشــگاه 

اینترنتــی برتــر در ســال 99 را مطالعــه کنید.
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فروش محصوالت دیجیتالی

بــه فــروش کاال هــای دیجیتالــی مثــل کتاب هــای الکترونیکــی، نــرم افزار هــا، دوره هــای 

ــو  ــود. از فیدیب ــه می ش ــودی گفت ــل دانل ــول قاب ــر محص ــنس ها و ه ــن، الیس آنالی

ــوان پلتفرمــی  ــرا درس بعن ــاب الکترونیکــی و از ف ــروش کت ــرای ف ــوان پلتفرمــی ب بعن

ــرد. ــام ب ــوان ن ــرای فــروش دوره هــای آموزشــی آنالیــن می ت ب

خدماتی

بــه فــروش یــک مهــارت یــا مجموعــه مهارت هایــی گفتــه می شــود کــه بتوانــد بــه هــر 

نحــوی نیــاز مصــرف کننــدگان را رفــع کنــد. در کنــار کاال هــا، خدمــات نیــز می تواننــد 
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آنالیــن بــه فــروش برســند. هــر زمــان کــه شــما از طریــق پلتفرم هــای آنالیــن مربــی، 

ــی  ــال مبتن ــا مشــاغل دیجیت ــت ب ــد، در حقیق ــا مشــاور اســتخدام می کنی فریلنســر ی

بــر پایــه خدمــات یــا بــه اختصــار خدماتــی، ســر و کار داریــد. فرآینــد خریــد خدمــات، 

بســته بــه ارائــه دهنــدگان آن متفــاوت اســت. برخــی از آن هــا، مثــل انجــام میــدم، 

ــا  ــب ب ــود متناس ــا خ ــد ت ــل می کنن ــر ها متص ــبکه ای از فریلنس ــه ش ــداران را ب خری

خدمتــی کــه می خواهنــد، فریلنســر مناســب را انتخــاب کــرده و اینگونــه بــه هدفشــان 

ــل پونیشــا،  ــر از وبســایت ها مث ــرای دریافــت خدمــات در برخــی دیگ ــا ب برســند. ام

خریــداران ابتــدا بایــد سفارششــان را در ســایت ثبــت کننــد تــا فریلنســر ها در صــورت 

تمایــل آن را قبــول کــرده و انجــام دهنــد.
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انــواع مختلــف بهتریــن پلتفرم هایــی کــه Ecommerce یــا تجــارت 

اجــرا می شــود آن هــا  روی  الکترونیــک 

تــا بــه اینجــا، دربــاره انــواع مختلــف Ecommerce بر اســاس نــوع کاال و خدماتــی 

ــال  ــم. ح ــت کردی ــا صحب ــا آن ه ــه ب ــرف معامل ــخاص ط ــد و اش ــه می دهن ــه ارائ ک

ــور از  ــد؟ منظ ــام می پذیرن ــالت انج ــن معام ــور ای ــا و چط ــه کج ــت ک ــوال اینجاس س

پلتفــرم تجــارت الکترونیــک )Ecommerce Platform(، نــرم افــزاری اســت کــه بــه 

ــایت  ــت وبس ــال، مدیری ــگاه دیجیت ــاخت فروش ــازه س ــن اج ــای آنالی ــب و کار ه کس

ــتفاده از  ــا اس ــد. ب ــور را می ده ــرای ام ــی اج ــور کل ــروش و بط ــی، ف ــود، بازاریاب خ

آنجــا  آنالیــن می ســازند و در  افــراد فروشــگاه های   Ecommerce پلتفرم هــای 

محصــوالت و خدمــات خــود را بــه نمایــش می گذارنــد. تعــداد بســیار زیادی فروشــگاه 

ســاز وجــود دارد کــه متناســب بــا بودجــه و نیاز هــای خــود می توانیــد از آن هــا بهــره 

ــه  ــی ک ــن پلتفرم های ــن و بهتری ــه رایج تری ــا ب ــم ت ــن بخــش قصــد داری ــد. در ای ببری

ــم. ــود بپردازی ــرا می ش ــا اج Ecommerce روی آن ه

Shopify

Shopify بــه کاربــران ایــن امــکان را می دهــد کــه فروشــگاه های آنالیــن موثــر ایجــاد 

کــرده و تجــارت خــود را مقیــاس بنــدی کننــد. ایــن پلتفــرم کــه بــا یــک رابــط کاربــر 
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پســند و نیــز تعــداد زیــادی قالــب ایجــاد شــده اســت، امــکان ادغــام بــا شــبکه های 

اجتماعــی را فراهــم کــرده و دارای ویژگی هــای ســئو ی تــوکار اســت.

مناســب بــرای: کســب و کار هــای کوچکــی کــه بــه دنبــال داشــتن همــه ویژگی هــا در 

یــک پکیــج هســتند.

Magento

ــازه  ــندگان اج ــه فروش ــه ب ــد ک ــه می ده ــدی را ارائ ــای قدرتمن Magento ویژگی ه

ــا را  ــا و افزونه ه ــه قالب ه ــود، از جمل ــن خ ــگاه آنالی ــاد فروش ــام ابع ــا تم ــد ت می ده

شــخصی ســازی کننــد. هــر زمــان کاربــران نیــاز بــه گســترش هر چــه بیشــتر کارآیــی 

ــد.  ــد از افزونه هــا اســتفاده کنن و عملکــرد وبســایت خــود را داشــته باشــند، می توانن

ــده  ــی ش ــده تلق ــرم Ecommerce پیچی ــک پلتف ــی، ی ــط برخ ــه توس Magento ک
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اســت، بــا برخــورداری از گروهــی فعــال از توســعه دهندگان و متخصصــان کــه آمــاده 

کمــک رســانی بــه افــراد تــازه وارد بــرای حفــظ و مدیریــت تجارت آنالینشــان هســتند، 

ــد. ــت می کن ــود حمای ــتریان خ از مش

مناســب بــرای: کســب و کار هایــی کــه بــه دنبــال پلتفرمــی بــه شــدت قابــل شــخصی 

ســازی هســتند.

 

 

Oracle Commerce

 )B2B( ــرای فروشــندگان ــد و مناســب هــم ب Oracle Commerce پلتفرمــی قدرتمن

ــه  ــری را ب ــای پیچیده ت ــد کاال ه ــتفاده از آن می توانن ــا اس ــه ب ــت ک ــم )B2C( اس و ه

فــروش برســانند. Oracle Commerce پلتفرمــی بــه شــدت قابــل شــخصی ســازی 
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اســت کــه بــه فروشــندگان امــکان سفارشــی کــردن همه ابعــاد کســب و کار آنالینشــان 

را می دهــد.

ــارت  ــرم تج ــال پلتف ــه دنب ــه ب ــدی ک ــال رش ــای در ح ــب و کار ه ــرای: کس ــب ب مناس

ــتند. ــر هس ــاس پذی ــر و مقی ــاف پذی ــی انعط الکترونیک

Salesforce

ــداری  ــران نگه ــت نگ ــد، الزم نیس ــتفاده می کنن ــه از Salesforce اس ــندگانی ک فروش

ــه شــما امــکان  و توســعه پلتفــرم خــود باشــند؛ چراکــه ایــن پلتفــرم بطــور کامــل ب

ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــری می دهد.ب ــد را در فضــای اب ــدازی یــک فروشــگاه قدرتمن راه  ان

ــای  ــا و فایل ه ــام داده ه ــازی تم ــره س ــداری و ذخی ــئولیت نگه ــرکت مس ــود ش خ

ــرای  ــا خــود ســروری ب ــر الزم نیســت ت ــرد و دیگ ــده می گی ــه عه فروشــگاه شــما را ب

ایــن کار تهیــه کنیــد. 

یکــی از نقــاط قــوت ایــن پلتفــرم ایــن اســت کــه، بــا در نظــر گرفتــن فروشــندگانی کــه 

ــا حضــوری(،  ــی ی ــی، تلفن ــد )اینترنت ــروش را انجــام می دهن ــر ف ــق ام ــد طری ــه چن ب

ــم در  ــود را ه ــوالت خ ــد محص ــندگان می توانن ــه فروش ــت. اینگون ــده اس ــاخته ش س

فروشــگاه های فیزیکــی و هــم در فروشــگاه های دیجیتالــی خــود بــه فــروش برســانند.

مناســب بــرای: کســب و کار هــای بزرگــی کــه بــه یــک نــرم افــزار مدیریــت ارتبــاط بــا 

مشــتری کامــل و مقیاس پذیــر نیــاز دارنــد.
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WooCommerce

WooCommerce یکــی از بزرگ تریــن پلتفرم هــای Ecommerce منبــع بــاز )متــن 

بــاز( اســت. ایــن پلتفــرم، بطــور خــاص، بــرای ادغــام بــا ورد پرس طراحی شــده اســت 

ــگاه  ــک فروش ــاخت ی ــما در س ــه ش ــد ب ــه دارد می توان ــددی ک ــای متع ــا قالب ه و ب

 WooCommerce آنالیــن منحصــر بــه فــرد و بی نظیــر کمــک کنــد. بــا اســتفاده از

ــدون  ــازی ب ــدود، سفارشی س ــوالت نامح ــه محص ــی از جمل ــای اساس ــه ویژگی ه هم

محدودیــت و مدیریــت ســفارش را در اختیــار خواهیــد داشــت.

مناسب برای: همه کسب و کار هایی که با استفاده از ورد پرس ایجاد شده اند.

پیشنهاد ویژه : دوره رایگان راه اندازی کسب و کار اینترنتی در 29 دقیقه
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BigCommerce

BigCommerce یــک فروشــگاه ســاز قدرتمنــد بــرای ســاخت فروشــگاه های 

ــه ای  ــت. نکت ــدود اس ــوالت نامح ــروش محص ــکان ف ــا ام ــردی ب ــال کارب ــن کام آنالی

ــد  ــای قدرتمن ــد، ویژگی ه ــز می کن ــا متمای ــایر پلتفرم ه ــه BigCommerce را از س ک

ــول و  ــت محص ــی، مدیری ــزارش ده ــل، گ ــل و نق ــد حم ــب و کار مانن ــت کس مدیری

ــر  ــالوه ب ــت. ع ــل آن اس ــی )Hosting( کام ــن میزبان ــات و همچنی ــت سفارش مدیری

ایــن، ایــن پلتفــرم خدمــات تــوکار )B2B( نیــز بــرای شــرکت های فعــال در ایــن زمینــه 

ــد. ــه می ده ارائ

مناســب بــرای: کســب و کار هــای در حــال رشــدی کــه بــه چنــد طریــق امــر فــروش 

را انجــام می دهنــد )اینترنتــی، تلفنــی یــا حضــوری( و بــه دنبــال پلتفرمــی ســودمند 

بمنظــور دســتیابی بــه ایــن هــدف هســتند.

مقاله مرتبط: بازاریابی B2B چیست و چه مزایایی برای کسب وکارها دارد؟

 

18

https://modireweb.com
https://modireweb.com/what-is-b2b-marketing
https://modireweb.com/what-is-b2b-marketing


تجارت الکترونیک یا Ecommerce چیست و چه مزایا و معایبی 
دارد؟

www.modireweb.com

Volusion

یکــی دیگــر از پلتفرم هــای تجــارت الکترونیــک، Volusion اســت کــه بــا ویژگی هایــی 

نظیــر ســایت ســاز، نــرم افــزار طراحــی ســبد خریــد، ابزار هــای بازاریابــی و غیــره ارائــه 

ــود. می ش

مناســب بــرای: کســب و کار هــای کوچکــی کــه بــه دنبــال پلتفرمــی ســاده بــا کاربــردی 

ــتند. آسان هس

Drupal Commerce

Drupal Commerce یــک پلتفــرم منبــع بــاز )متــن بــاز( انعطاف پذیــر اســت کــه بــا 

ارائــه صد هــا مــاژول مختلــف، بــه کاربــران امــکان بهبــود و گســترش عملکرد هــای آن 

را می دهــد. ایــن پلتفــرم همچنیــن بســته Kickstart را ارائــه می دهــد کــه قابلیــت 

ادغــام پذیــری بــا آخریــن نســخه Drupal را دارد. عــالوه بــر ایــن، ایــن پلتفــرم دارای 

ویژگی هایــی اســت کــه بــه فروشــندگان اجــازه تنظیــم و شــخصی ســازی همــه ابعــاد 

فروشــگاه آنالینشــان را می دهــد.

مناســب بــرای: کســب و کار هــای بزرگــی کــه بــه یــک پلتفــرم قــوی بــا ویژگی هــا و 

خدمــات گســترده نیــاز دارنــد.
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شبکه های اجتماعی و تجارت الکترونیک

تجــارت  کار هــای  و  کســب  بــه  می تواننــد  اجتماعــی  شــبکه های  پلتفرم هــای 

ــام  ــا دامنــه دسترســی خــود را گســترش دهنــد و یــک ن الکترونیکــی کمــک کــرده ت

ــه  ــروش را چ ــد ف ــی می توانن ــبکه های اجتماع ــازند. ش ــاد بس ــورد اعتم ــاری م تج

از طریــق هدایــت مشــتریان بــه وبســایت فروشــگاه ها و چــه از طریــق خریــد مســتقیم 

ــد. ــش دهن ــا، افزای ــی آن ه ــبکه های اجتماع ــات ش ــوالت از صفح محص

شبکه های اجتماعی چگونه تجارت الکترونیک را آسان می کنند؟

 Pinterest و Facebook، Instagram، Twitter شــبکه های اجتماعی محبــوب مثــل

معمــوال بــرای فروشــندگان بعنــوان جایگزینــی بــرای فروشــگاه های آنالیــن نیســتند. 

ــش گذاشــتن محصــوالت  ــه نمای ــرای ب ــی ب ــه فروشــندگان از شــبکه های اجتماع بلک
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ــا  ــن کار را ب ــد. آن هــا ای موجــود خــود در فروشــگاه های آنالینشــان اســتفاده می کنن

اســتفاده از ابــزار بصــری مثــل عکــس و ویدئــو بــرای جــذب هر چــه بیشــتر مشــتری و 

مخاطــب انجــام می دهنــد. مصــرف کنندگانــی کــه بــه مــوردی جــذاب در شــبکه های 

ــت شــده و از آنجــا  ــن هدای ــه فروشــگاه آنالی ــد، ب ــی فروشــگاه ها بر می خورن اجتماع

می تواننــد خریــد خــود را انجــام دهنــد.

مطلــب مرتبــط: چطــور بــا اســتفاده از شــبکه های اجتماعــی ترافیــک وب ســایت مان 

را افزایــش دهیــم؟

 
مزایــا و برتری هــای Ecommerce یــا تجــارت الکترونیــک نســبت بــه 

ــنتی ــارت س تج

ــش  ــت نق ــد. اینترن ــدرن باش ــه ای م ــه جامع ــن جنب ــت مهم تری ــن اس ــت ممک اینترن

اصلــی در همــه بخش هــا را بــازی می کنــد؛ از آمــوزش گرفتــه تــا نــوع رفتــار 

ــای  ــا و برتری ه ــه مزای ــدارد ک ــب ن ــای تعج ــن، ج ــان. بنابر ای ــب و کارم ــود و کس خ

Ecommerce بطــور گســترده ای مشــهود باشــد. دانســتن آن هــا می توانــد بــه شــما 

ــد. ــان کمــک شــایانی کن در رشــد کســب و کارت

21

https://modireweb.com
https://modireweb.com/How-to-Increase-Website-Traffic-Using-Social-Networks
https://modireweb.com/How-to-Increase-Website-Traffic-Using-Social-Networks


تجارت الکترونیک یا Ecommerce چیست و چه مزایا و معایبی 
دارد؟

www.modireweb.com

امکان خرید سریع برای مصرف کنندگان در هر زمانی

تجــارت الکترونیــک، خریــد در هــر زمانــی را بــرای مصــرف کننــدگان ممکــن می ســازد. 

ــود را  ــاز خ ــر و نی ــورد نظ ــوالت م ــد محص ــداران می توانن ــه، خری ــا ک ــن معن ــه ای ب

ســریع تر و بــدون هیــچ محدودیــت زمانــی )حتــی خــارج از ســاعات کار فروشــگاه(، 

تهیــه کننــد. بــه آن دســته از افــراد فکــر کنیــد کــه ســاعت کار معمولــی ندارنــد یــا بــه 

قــدری سرشــان شــلوغ اســت کــه وقــت و حوصلــه مراجعــه حضــوری بــه فروشــگاه ها 

ــه و  ــت روز هفت ــبانه روز، هف ــول ش ــام ط ــال، در تم ــگاه های دیجیت ــد. فروش را ندارن

ــتند.  ــتریان هس ــترس مش ــل( در دس ــام تعطی ــی در ای ــال )حت ــای س ــام ماه ه در تم
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ــه سیســتم ارســال ســریع و  ــا مجهــز شــدن فروشــگاه های آنالیــن ب ــر آن، ب عــالوه ب

اکســپرس، حتــی مــدت زمانــی کــه طــول می کشــد تــا ســفارش بــه دســت مشــتری 

برســد نیــز بــه حداقــل رســیده اســت.

فروشگاه ها می توانند به راحتی مشتریان جدید پیدا کنند

بــا وجــود فراگیــری اســتفاده از اینترنــت، علــی الخصــوص فراهــم شــدن امــکان تبلیــغ 

در شــبکه های اجتماعــی، فروشــگاه ها ایــن امــکان را دارنــد کــه بــه منبــع عظیمــی از 

مخاطبــان مرتبــط وصــل شــوند. مخاطبانــی کــه از قضــا ممکــن اســت ذهنیتــی آمــاده 

بــرای خریــد داشــته باشــند.

کاهش چشمگیر هزینه های عملیاتی

بــرای راه انــدازی یــک فروشــگاه ســنتی، بــه ســرمایه ای نســبتا عظیــم بــرای خریــد یــا 

اجــاره محــل فروشــگاه نیــاز اســت. بعــالوه، هزینه هــای جانبــی مثــل خریــد و نصــب 

ــود  ــز وج ــروش نی ــات ف ــی آن و ملزوم ــی و داخل ــی خارج ــگاه، طراح ــوی فروش تابل

ــاز بــه داشــتن فروشــگاهی فیزیکــی، نیــازی بــه داشــتن پرســنل و  ــد. بــدون نی دارن

کارکنــان نیــز نخواهــد بــود. فروشــندگان فعــال در تجــارت الکترونیــک، می تواننــد بــا 

ــد. ــدازی کنن صــرف حداقــل هزینه هــای عملیاتــی فروشــگاه آنالیــن خــود را راه ان
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امکان فروش بر اساس تجارب شخصی

ــی  ــا کمــک پروفایل هــای غنــی مشــتریان، شــما می توانیــد پیشــنهادات دســت اول ب

را بــه مشــتریان اینترنتــی خــود ارائــه دهیــد. همچنیــن نمایــش محصــوالت مرتبــط 

بــا خریــد اخیــر مشــتریان یــا موقعیــت جغرافیایــی آن هــا، هــم احتمــال خریــد را بــاال 

ــد. ــرده و می فهمی ــه شــما او را درک ک ــد ک ــرد و هــم مشــتری حــس می کن می ب

امکان خرید از هر مکانی

بــا داشــتن یــک فروشــگاه آنالیــن، تمــام کشــور حــوزه فعالیتتــان خواهــد بــود. اگــر 

ــتید.  ــه هس ــی مواج ــت مکان ــا محدودی ــتید، ب ــنتی هس ــب و کاری س ــب کس صاح

بــه ایــن معنــا کــه، شــما می توانیــد تنهــا در محــدوده جغرافیایــی منطقــه فروشــگاه 

فیزیکــی خــود خدمــات ارائــه دهیــد.
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معایب Ecommerce یا تجارت الکترونیک نسبت به تجارت سنتی

داشــتن کســب و کار دیجیتــال تمامــا مزیــت و برتــری نیســت. ماننــد هــر مزیتــی، 

ــا چالش هــای مخصــوص  ــز ب ــوع کســب و کار نی ــن ن ــز وجــود دارد و ای ــی نی معایب

بــه خــود مواجــه اســت. هنــگام راه انــدازی یــک فروشــگاه آنالیــن، واقع گــرا بــودن 

ــارت  ــت تج ــن اس ــه ممک ــی ک ــی معایب ــا برخ ــن، م ــیاری دارد. بنابر ای ــت بس اهمی

الکترونیــک بــه همــراه داشــته باشــد، امــا بــرای تجارت ســنتی صــدق نکند را فهرســت 

کرده ایــم.

تعامالت محدود با مشتریان

ــتری را  ــای مش ــا و نگرانی ه ــته ها، نیاز ه ــتری، درک خواس ــا مش ــدن ب رو در رو نش

بــه امــر دشــواری بــدل می کنــد. البتــه روش هایــی نیــز )مثــل پشــتیبانی یــا خدمــات 

پــس از فــروش( بــرای رفــع ایــن محدودیت هــا وجــود دارد، امــا بــاز هــم بــه پــای 

ــا مشــتریان نمی رســد. ــت حضــوری ب صحب

تاثیر خرابی های احتمالی تکنولوژی بر فروش

ــده  ــارج ش ــتریان خ ــترس مش ــا از دس ــد ی ــد باش ــما کن ــال ش ــگاه دیجیت ــر فروش اگ

باشــد، بــه معنــی ایــن اســت کــه تــا زمــان رفــع مشــکل، شــما نمی توانیــد فروشــی 
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ــات  ــر خدم ــدگان معتب ــه دهن ــا از ارائ ــت ت ــروری اس ــن، ض ــید. بنابر ای ــته باش داش

ــد.  ــره بگیری ــتینگ به هاس

ــه مرتبــط: انتخــاب هاســت مناســب؛ نکاتــی کــه قبــل از خریــد هاســت حتمــا  مقال

بایــد بخوانیــد

وجود نداشتن امکان امتحان و بررسی کاال هنگام خرید

ــا دســت خودشــان لمــس  ــی را ب ــد کاالی ــگام خری ــد هن ــه مایلن ــی ک ــرای خریداران ب

ــش  ــاس، کف ــل لب ــی مث ــای فیزیک ــوزه کاال ه ــژه در ح ــه وی ــد، ب ــک بزنن ــرده و مح ک

ــب  ــدود و نا مناس ــد مح ــک می توان ــارت الکترونی ــه تج ــی، تجرب ــوالت زیبای و محص

باشــد.
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Ecommerce آینده تجارت الکترونیک یا

تجــارت الکترونیــک محیطــی اســت کــه همــگام بــا تکنولــوژی دائمــا در حــال تغییــر و 

ارتقــا اســت. شــرکت ها بــرای بدســت آوردن ســهم بیشــتر، ســخت مشــغول رقابــت با 

 Ecommerce یکدیگــر هســتند. اگــر ســری بــه تجزیــه و تحلیل هــا و آمــار و ارقــام

ــن صنعــت هــر ســاله شــاهد رشــد و تغییــری چشــمگیر  ــه ای ــم ک ــم، در می یابی بزنی

اســت. صــرف نظــر از اینکــه شــما در شــرف راه انــدازی چــه نــوع کســب و کار آنالینــی 

هســتید، بــه جــرات می تــوان گفــت کــه آینــده شــغلی درخشــان و امیــدوار کننــده ای 

در انتظارتــان اســت. در ایــن بخــش قصــد داریــم تــا مختصــرا بــه پیــش بینی هــای 

ــم و تغییــرات  ــده بپردازی ــن صنعــت در آین ــرد ای ــاره نحــوه و عملک انجــام شــده درب

ــم. ــی آن را با هــم بررســی کنی احتمال

هواپیما های بدون سرنشین تحویل سفارشات

ــات  ــل سفارش ــان تحوی ــدان، زم ــای کارمن ــا بج ــن هواپیما ه ــدن ای ــن ش ــا جایگزی ب

بطــور چشــمگیری کاهــش خواهــد یافــت. هزینــه آن بــرای صاحبــان کســب و کار بــه 

ــری  ــان کوتاه ت ــدت زم ــود را در م ــاج خ ــتریان مایحت ــوده و مش ــر ب ــب پایین ت مرات

ــد. ــت می کنن دریاف
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شبکه های اجتماعی

شــبکه های اجتماعــی در حــال حاضــر نقشــی حیاتــی در فــروش محصــوالت و خدمــات 

ــر می شــود.  ــر و مهم ت ــاالنه پر رنگ ت فروشــندگان ایفــا می کننــد و ایــن نقــش س

احتمــال مــی رود بــا گذشــت زمــان، امکانــات و ویژگی هــای ایــن شــبکه ها نیــز بهبــود 

یافتــه و جایــگاه بــا اهمیــت خــود در صنعــت تجــارت الکترونیــک را حفــظ کننــد.

جستجو ی صوتی

احتمــاال بــا دســتیار های جســتجو ی صوتــی مثــل Siri یــا معــادل اندرویــدی آن یعنــی 

Bixby آشــنا هســتید. نکتــه قابــل توجــه ایــن اســت کــه، بــا توجــه بــه محبوبیتــی 
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ــوژی در  ــن تکنول ــوان از ای ــد، می ت ــدا کرده ان ــران پی ــن کارب ــن دســتیار ها در بی ــه ای ک

صنعــت Ecommerce نیــز بهــره بــرد.

 

هوش مصنوعی

اســتفاده از هــوش مصنوعــی بجــای انســان، بــه بهبــود بســیاری از امــور منجــر خواهد 

ــی  ــخ های مطلوب ــتریان پاس ــواالت مش ــه س ــت ب ــادر اس ــی ق ــوش مصنوع ــد. ه ش

ــه  ــی را ب ــری و انبار گردان ــفارش گی ــازد، س ــرف س ــان را برط ــای آن ــد و نگرانی ه بده

بهتریــن شــکل انجــام دهــد، زمــان بنــدی درســتی داشــته باشــد و بطــور کلــی تجربــه 

کاربــران را بهبــود بخشــد.
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معرفی محتوا های صوتی و بصری جدید

یکــی از بهتریــن راه هــای بازاریابــی کســب و کار هــا، بــدون شــک بازاریابــی محتوایــی 

ــوند.   ــو می ش ــر و ویدئ ــوت، تصوی ــن، ص ــامل مت ــرا ش ــج اکث ــای رای ــت. محتوا ه اس

بــا گــذر زمــان ایــن لیســت ادامــه پیــدا کــرده و گســترش خواهــد یافــت.

ــرای رشــد کســب و کارمان اســتفاده  ــی ب ــی محتوای ــه از بازاریاب ــط: چگون ــه مرتب مقال

کنیــم؟

شناسایی محصوالت از طریق تصاویر

ــه  ــی ک ــره آشــنا شــده اید. برنامه های ــا برنامه هــای تشــخیص چه ــون ب ــاال تاکن احتم

بــا دیــدن چهــره مالــک دســتگاه، قفــل آن را بــاز می کننــد. بــه تازگــی کاربــرد آن هــا 

گســترش یافتــه و احتمــال مــی رود در آینــده ای نــه چنــدان دور، امــکان جســتجوی 

اینترنــت بر اســاس تصاویــر فراهــم شــود. در اینصــورت ایــن فنــاوری تاثیــر عظیمــی 

بــر صنعــت تجــارت الکترونیــک خواهــد گذاشــت و کاربــران قــادر خواهنــد بــود تنهــا 

بــا اســتفاده از عکــس محصــول، بــه اطالعــات آن دســت پیــدا کننــد.

تاثیر تجارت الکترونیک بر مشتریان

Ecommerce راحتــی مشــتریان را در پــی دارد. دیگــر الزم نیســت کــه خانــه را تــرک 

کــرده تــا بــرای خریــد بــه مغازه هــا و فروشــگاه ها برونــد. تنهــا کافیســت تــا اینترنت را 
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بــه دنبــال محصــول مــورد نظرشــان جســتجو کننــد؛ مخصوصا بــرای خریــد محصوالتی 

کــه در مغازه هــای اطــراف فروختــه نمی شــوند. تجــارت الکترونیــک باعــث شــده تــا 

ــه  ــان صرف ــده و در وقتش ــوالت را خری ــیع تری از محص ــف وس ــد طی ــتریان بتوانن مش

ــا  ــاره محصــوالت تحقیــق کــرده و قیمت هــا را ب ــد درب جویــی شــود. آن هــا می توانن

ــرای  ــز ب ــد. همچنیــن، امــکان اســتفاده از کد هــای تخفیــف نی یکدیگــر مقایســه کنن

ــری را برایشــان ممکــن  ــه صرفه ت ــد ب مشــتریان وجــود دارد کــه از نظــر قیمتــی خری

می ســازد. عــالوه بــر همــه این هــا، Ecommerce اطالعــات دقیقــی را از محصــوالت 

ــن توضیحــات  ــد چنی ــز نمی توانن ــان فروشــگاه ها نی ــی کارکن ــه حت ــد ک فراهــم می کن

مفصلــی را ارائــه دهنــد.

ــراری تعامــالت انســانی وجــود نداشــته و  گر چــه، در تجــارت الکترونیــک امــکان برق

ــج  ــی بغرن ــد کم ــح می دهن ــاط رو در رو را ترجی ــه ارتب ــرادی ک ــرای اف ــئله ب ــن مس ای

ــت  ــوص امنی ــی در خص ــت نگرانی های ــن اس ــز ممک ــتریان نی ــی از مش ــت. برخ اس

معامــالت آنالیــن داشــته باشــند و در نتیجــه بــه فروشــگاه های ســنتی وفــادار باقــی 

ــد. بمانن
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تاثیر تجارت الکترونیک بر اشتغال

گرچــه Ecommerce ممکــن اســت باعــث از بیــن رفتــن برخــی مشــاغل شــود، امــا 

ــارت  ــعه تج ــد. توس ــاد می کن ــز ایج ــدی را نی ــغلی جدی ــای ش ــل فرصت ه در مقاب

الکترونیــک، مشــاغلی را بوجــود مــی آورد کــه نیازمنــد افــرادی بســیار ماهــر با دانشــی 

خــاص هســتند. از آنجاییکــه تجــارت الکترونیــک بــرای تحویــل بــه موقــع سفارشــات 

مشــتریان بــه انبار هــای متعــددی نیــاز دارد، انبار هــا بــه عنصــر مهمــی در ایــن صنعــت 

تبدیــل می شــوند. هر کــدام ایــن انبار هــا بــرای مدیریــت، نظــارت و ســازماندهی بــه 

کارکنانــی نیــاز دارنــد. بــه همیــن دلیــل، افــرادی کــه مهارت هــای فنــی الزم در انجــام 

امــور الکترونیکــی را ندارنــد، بــرای بدســت آوردن شــغل دچــار مشــکل نخواهنــد شــد.
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سخن پایانی

اگــر شــما در حالیکــه بــا تعجــب بــه دنبــال یافتــن پاســخ پرســش خــود کــه »تجــارت 

ــام  ــم تم ــد، امیدواری ــه کردی ــن مقال ــه ای ــه مطالع ــروع ب ــت؟« ش ــک چیس الکترونی

ــت  ــتی از ماهی ــد درس ــد دی ــته باش ــه، توانس ــن مقال ــده در ای ــه ش ــات ارائ اطالع

ــه شــما داده  ــا تجــارت ســنتی، ب ــا و معایــب آن در مقایســه ب Ecommerce و مزای

باشــد. تجــارت الکترونیــک یکــی از تغییراتــی اســت کــه پیدایش و گســترش اســتفاده 

ــر همــه ابعــاد و  ــا ب ــه ارمغــان آورده اســت. اینترنــت تقریب ــرای بشــر ب از اینترنــت ب

جنبه هــای زندگــی بشــر ســایه افکنــده و آن هــا را دگرگــون ســاخته اســت. همانطــور که 

خــود تا کنــون بــه وضــوح ایــن مســئله را لمــس کرده ایــد، زندگــی بــدون اســتفاده از 

اینترنــت ممکــن نخواهــد بــود. تمــام جوامــع مــدرن امــروزی یــا بــه ایــن ســو حرکــت 

کــرده و یــا در حرکت انــد. مــا نیــز بــه نوبــه خــود، بایــد ســعی کنیــم همــگام بــا ایــن 

تغییــرات بــه ســوی الکترونیکــی شــدن حرکــت کنیــم.

ــه در  ــرای هم ــا ب ــا Ecommerce، واقع ــی ی ــب و کار اینترنت ــک کس ــدازی ی راه ان

ــه  ــن مقال ــود در ای ــای موج ــع و راهنما ه ــات، مناب ــس از اطالع ــت. پ ــترس اس دس

بــه بهتریــن نحــو اســتفاده کنیــد و کســب و کار دیجیتــال خودتــان را شــروع کنیــد. 

ــراد آگاه  ــا اف ــت ب ــی اس ــز، کاف ــال نی ــب و کار دیجیت ــک کس ــدازی ی ــور راه ان بمنظ

ــد. ــدا کنی ــه را پی ــن زمین ــان ای ــوده و متخصص ــورت نم مش
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