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بررسی گرایش مردم به خرید اینترنتی

طبق نظر سنجی های انجام شده ،م شتریان دالیل متعددی برای خرید اینترنتی عنوان می کنند .ب سیاری از این دالیل به
خ صو صیات منح صر به فرد محیط اینترنت مثل د ستر سی فارغ از مرز به کاال و خدمات ،وجود اطالعات فراوان در مورد مح صوالت،
امکان مقایسهههه کاالها با یکدیگر و قیهت های هن ها ،صهههرفه جویی در زمان ،انع اذ پییری در زمان خرید ،عدم نیاز به تحر
فیزیکی ،وجود قیهت های رقابتی ،تنوع محصوالت و سهولت در سفارش خرید برمی گردد .در واقع می توان عهده ترین مزیت خرید
اینترنتی را راحتی و سهولت هن دانست .به این ترتیب خرید مجازی می تواند جایگزین واقعا م لوبی برای خرید حضوری باشد.
اما در کنار هر راحتی و هسایش معهوال معایب و نقایصی هم وجود دارد .در خرید اینترنتی سه مشکل اساسی وجود دارد:
موانع ف ناوری :سه هر عت پایین سههها یت ها و وجود مشه ه کل برای ث بت نام درسههها یت و بازکردن حسههها خر ید در هن ها.
موانع ذاتی اینترنت :عدم تعامل فیزیکی و عدم توانایی مشههتریان در لهک کاالها قبل از خریدا از جهله مشههکالتی اسههت که به
ماهیت مجازی بودن اینترنت برمی گردد.
موانع امنیتی :عدم امنیت الزم برای انجام مبادالت و بی اعتهادی مشتریان برای واریز پول به حسا سایتها.
به جز موارد باال ،عوامل دیگری نیز وجود دارد که به طور خاص به فروشگاه های اینترنتی مربوط بوده و رفع هر کدام از هنها مستقیهاً
در افزایش گرایش کاربران به خرید اینترنتی موثر است:
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-1سیستم توزیع نامناسب
هرچند برخی از فروشگاههای اینترنتی مشهور ههچون دیجیکاال و بامیلو توانستهاند تا حدودی مشکالت مربوط به توزیع
کاالها در سههراسههر ایران را حل کنند اما این حکایت برای اکثر فروشههگاههای اینترنتی در ایران ههچنان باقی اسههت .بسههیاری از
فرو شگاههای اینترنتی از پ ست یا مؤ س سات خ صو صی برای ار سال کاالهای خود بهره میبرند ،سی ستمهای توزیعی که به دلیل
هزینههای گران خود ،خرید بهصههرفهای را به ارمغان نهیهورند .فرض کنید کاالیی با تخفیف مناسههب برای خرید انتخا کردهاید ،اما
باید مبلغی بی شتر از تخفیف را صرذ هزینه ار سال کنید که چندان خو شایند نی ست .درحالیکه در ب سیاری از فرو شگاههای م شهور
اینترنتی در جهان هزینه ارسال رایگان بوده و خرید اینترنتی صرفه اقتصادی باالیی دارد.
-2قیمت محصوالت
یکی از عوامل بسهههیار مههی که می تواند کاربران را به خریدهای اینترنتی ترغیب کند قیهت کاال هاسهههت .در حالی که
فروشهههگاههای اینترنتی مشههههور دنیا در زمینه قیهت و خدمات متنوع با یکدیگر به رقابت میپردازند ،فروشهههگاههای اینترنتی ایرانی
نتوانسههتهاند هنطور که باید و شههاید محصههوالت را با قیهت مناسههب و بهصههرفه به مشههتریان خود عرضههه ] ...ادامه این بخش و
مشاهده جدولها در نسخه کامل گزارش [



وضعیت خرید و فروش اینترنتی در ایران

آمارها چه میگویند؟
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با ا شاره به تو سعه ابزارهای د ستر سی به فناوری اطالعات در ک شور از وجود ۳۷
میلیون کاربر اینترنت و  ۲۸میلیون کاربر اینترنت پر سرعت در ک شور خبر داد .همارهای ر سهی منت شر شده خبر از ر شد  6۰در صدی
خرید اینترنتی در ایران طی چند سال گیشته دارد ،اکثر خریداران فروشگاههای اینترنتی در ایران جوانان هستند و همارهای غیر رسهی
نشان میدهد که مردان بیش از زنان از فروشگاههای اینترنتی خرید میکنند!
نکته جالب توجه هن است که طبق همار منتشرشده از جانب انجهن صنفی کسب و کار اینترنتی ایران ،فروشگاههای اینترنتی
دارای نهاد اعتهاد الکترونیک از مرز  ۹هزار فروشگاه فراتر رفته است! هر چند گرایش کاربران ایرانی به خرید از فروشگاههای اینترنتی
به تدریج در حال افزایش ا ست اما طبق همارهای وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،از هر  ۵فرو شگاه اینترنتی  ۳مورد از آنها
شکست میخورد .که این مسئله نشاندهنده مشکالت مدیریتی و بازاریابی فروشگاه اینترنتی و نیز عدم گرایش درصد باالیی از
مردم به خرید اینترنتی بوده به طوریکه هم چنان خرید از  ] ...ادامه این بخش در نسخه کامل گزارش [



قوانین مربوط به فروش اینترنتی

در وبسایت نهاد اعتهاد الکترونیکی ،قوانین و هیین نامه های متعددی برای کسب و کارهای اینترنتی ضهیهه شده که موارد
مرتبط با فروش اینترنتی در زیر ارائه شده است:
الزامات عرضه کاالهای فرهنگی در اینترنت

الزامات عرضه محصوالت سالمت محور

فهرست اقالم مهنوع اعالم شده از سوی ] ادامه این بخش در نسخه کامل گزارش [
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موانع فروش اینترنتی در ایران

طی مصاحبه ای که با مدیران فروشگاه های اینترنتی کشور انجام شد موانع فروش اینترنتی در ایران به شرح زیر اعالم می
شود:

در این پژوهش با شههناسههایی موانع اصههلی فروش اینترنتی در ایران (زیرسههاختی،فرهنگی،مدیریتی،دولتی-حقوقی) ،ترتیب
اههیت این موانع از دیدگاه مدیران فروشگاه های اینترنتی به شرح زیر می باشد ] ... :ادامه این بخش و مشاهده تمام جدول
باال در نسخه کامل گزارش [



عوامل موثر در موفقیت کسب و کارهای اینترنتی در ایران

تحقیقات نشان داده است که فقدان دانش پایه ای کسب و کار ،نداشتن طرح کسب و کار و یا ضعیف بودن هن ،تبلیغ غیر
موثر ،تدارکات ناکافی در برهورده ساختن نیازهای مشتریان ،استفاده نابجا از منابع مالی و کاهش تدریجی عالقه سرمایه گیار به تجارت
الکترونیک و ههچنین رشد قارچی شرکتهای اینترنتی و بروز تغییر در رفتار خرید مشتریان از مهم ترین دالیل عدم موفقیت
کسب و کارهای اینترنتی در کشور بوده است .از سوی دیگر ،کسب و کارهای اینترنتی موفق اغلب ترکیبی (حقیقی و مجازی) بوده اند
که از زنجیره تامین قوی و ههچنین دامنه ای از مشتریان موجود بهره می جستند.

منتشر شده در
آراتیس | اولین رسانه تحلیلگر استارتاپهای ایرانی

www.Aratis.ir

تهیه و تنظیم :احسان خواجوی -مرداد 95

طبق مصاحبه ای که با عهده فعاالن کسب و کارهای اینترنتی ایرانی صورت گرفت معیارها و شاخصه های موفقیت در کسب
و کار اینترنتی مشخص شده و نبود این معیارها را به منزله شکست قلهداد کردند .پک از انجام مصاحبه ها،کد گیاریها ،طبقه بندی و
تحلیل هنها نتایج هن در جدول زیر ارائه شد:
در سالهای اخیر استفاده مردم از اینترنت بسیار گسترش پیدا کرد و در نتیجه هن خرید اینترنتی نیز رونق قابل توجهی گرفتا
فروشگاه های اینترنتی بسیار بزرگ شدند و توانستند مشتریان زیادی را به خود جی نهایند .از ههین رو اکثر فروشندگان...

] مشاهده تمام جدول باال در نسخه کامل گزارش [
- 1نقد و بررسی توسط مشتریان
بهترین ابزار برای ایجاد اطهینان برای خرید محصول ،وجود نظرات مشتریان است .م هئنا بهترین توصیه کننده برای
محصول شها مشتریان هستند .نتایج بررسی ها در مورد فروشگاه های اینترنتی نشان داده است که مشتریان تا حد خوبی به نظراتی
که در فضای مجازی می بینند اههیت می دهند .اجازه بدهید مشتریان نظر خود را راجع به محصول بیان کنند .اجازه دهید این کار را
تا حد امکان ساده و سریع انجام دهند .نظر دادن به مشتریان اجازه می دهد احساس خود راجع به خریدی که داشته اند و سرویسی که
دریافت کرده اند را بیان کنند .عالوه بر این ،نظرات مشتریان به اعتبار دادن به سایت شها کهک می کند.
تاثیر نظرات مشتریان در فروشگاه اینترنتی خیلی زیاد است .همارها نیز بر این قضیه مهر تایید می زنند .توجه شها را به
همارهای زیر در مورد نظرات مشتریان ایرانی جلب می کنیم:
 ۵۸%مشتریان ،سایت هایی که نظر و بررسی دارند را ترجیح می دهند.

داشتن نظرات و بررسی های مشتریان فروش شها را تا حدود  1۸%افزایش می دهد.

 6۳%مشتریان ،مایل به خرید از سایتی هستند که نقد و بررسی داشته باشد.

مردم تا  1۲مرتبه به نظرات مشتریان بیشتر اعتهاد کرده اند تا به توصیف ها و تعریف های خود شرکت عرضه کننده محصول

- 2استفاده از تصاویر با کیفیت
فکر می کنید کسی حاضر است جنسی را بخرد که هنوز هن را ندیده است؟ ق عا نه .اگر می خواهید مشتریان به خرید
محصول شها عالقه نشان بدهند باید تصاویر باکیفیت و متعددی از محصول خود داشته باشید .برای هر محصول از دوربین های حرفه
ای استفاده کنید ،از ههه جوانب و بخش های هن عکک بگیرید و حتی بهتر است از استفاده های محصول در زندگی روزمره نیز عکک
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داشته باشید .استفاده از عکاسان حرفه ای و تجهیزات پیشرفته شاید هزینه باالیی داشته باشد ولی م هئنا در افزایش فروش محصول
تاثیر خواهد داشت.
- ۳پرداخت سریع و آسان
صههفحه پرداخت هخرین مرحل ه از خرید اسههت اما باید پرداخت را برای مشههتری خیلی راحت کنید .محیط پرداخت م هئن و
قابل اعتهادی برای مشههتری ایجاد کنید و حتها به نکات زیر توجه  ] ...ادامه این بخش و مطالعه موارد  9گانه در نسخخخه
کامل گزارش [



انواع مدلهای فروش اینترنتی

به طور کلی می توان مدلهای فروش اینترنتی را بدون وابستگی به نوع کاال و محصول به صورت زیر تعریف نهود:
Driect sale-1
در مدل فروش مستقیم ،فروشگاه اینترنتی ملزم به بر عهده گرفتن کلیه مراحل تامین و فروش می باشد :تهیه و تامین کاال،
انبارداری ،بسته بندی و ارسال کاال و پشتیبانی از خرید
در این مدل ،به سرمایه باال و نیز سرمایه در گردش(نقدینگی) برای انبار محصوالت و سیستم لجستیک می باشد .دیجی
کاال و مدیسه دو نهونه از این مدل فروشگاه اینترنتی می باشد.

Market place -2
در این مدل ،فروشگاه اینترنتی صرفاً واس ه ای بین تامین کنندگان و خریداران خواهد بود و مراحل تامین کاال و انبارداری
از پروسه حیذ شده و به جای هن دو ،بخش هماهنگی با تامین کنندگان به فرهیند اضافه می گردد .در این مدل ،کاالهای
تولیدکننده ها یا واردکننده ها در وبسایت قرار گرفته و پک از ثبت سفارش مشتری ،کاال از تامین کننده دریافت و سپک برای مشتری
ارسال می گردد .نهونه این مدل را فروشگاه اینترنتی بامیلو داراست.
گرچه در این مدل ،سرمایه مربوط به تامین و انبارداری حیذ می شود اما مشکالت و پیچیدگی های زیر به فرهیند اضافه
می گردد:
جلب نظر تامین کننده برای ههکاری

ت ابق کاالهای درون سایت با موجودی تامین کننده

کنترل بر قیهت محصوالت

کنترل سالمت و اصالت کاال

ت ابق ] ادامه این بخش و مطالعه سایر مدلهای فروش اینترنتی در نسخه کامل

گزارش [
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منابع انسانی مورد نیاز برای فروش اینترنتی

راه اندازی فروشگاه اینترنتی یکی از مدلهای پرهزینه(مالی،فرهیندی) در کسب و کارهای اینترنتی می باشد .در صورتی که
یک فروشگاه اینترنتی قصد داشته باشد با سرمایه زیاد و به صورت تهام وقت و حرفه ای کار خود را هغاز کند به منابع و امکانات زیر
نیاز خواهد داشت:
واحد تامین کاال شامل تیم خرید(یا میاکره با تامین کننده ها) و مسئول انبار

واحد توزیع کاال شامل نیروی بسته بندی ،مدیریت توزیع و واحد ارسال

کال سنتر(پشتیبانی تلفنی و هنالین)

برنامه نویک و

گرافیست

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

کارشناس تولید محتوا و شبکه های اجتهاعی

واحد منابع  ] ...ادامه این بخش در نسخه کامل گزارش [




محصوالت اشباع شده در اینترنت

محصوالت اشباع شده به هن دسته از کاالهایی گفته می شود که بازار فروش هنالین هن توسط فروشگاه های اینترنتی موجود
قبضه شده و ورود به هن حوزه به عنوان اولین کاالهای فروشی در فروشگاه های اینترنتی جدید توصیه نهی گردد .گرچه می توان به
تدریج و در درازمدت چنین محصوالتی را نیز به سبد فروش وبسایت اضافه کرد اما این امر منوط به برندسازی فروشگاه ،جی کاربر و
اعتهادسازی می باشد.
کاالهای اشباع شده عبارتند از :
انواع کاالهای دیجیتال نظیر موبایل ،تبلت ،لب تاپ و لوازم جانبی هن

دسته دوم کاالهای اشباع شده ،محصوالتی هستند که به علت گرانقیهت بودن و ماندگاری هن برای مصرذ کننده ،عرضه
هن در فروشگاه های اینترنتی جدید و تازه تاسیک مناسب نبوده و با استقبال مواجه نخواهد شد .این محصوالت عبارتند از :
لوازم خانگی برقی کوچک و بزرگ

لوازم اداری برقی نظیر دستگاه فوتوکپی و چاپ

د سته سوم این مح صوالت بر خالذ دو د سته باال -که ورود به عر صه فروش اینترنتی هنها تو صیه نهی شود – با وجود
فضای رقابتی شدید ،ههچنان امکان فعالیت و رشد در هن وجود داشته و بازار هن به طور کامل توسط هیچ وبسایتی قبضه نشده است.
این محصوالت که شامل انواع  ] ...ادامه این بخش در نسخه کامل گزارش [
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محصوالتی با پتانسیل فروش

این دسته از محصوالت هنوز بازار فروش هنالین هنها به طور کامل قبضه نشده و یا استقبال از هنها به حدیست که با وجود
رقبای متعدد یا قوی ،امکان فعالیت با احتهال بازدهی باال وجود دارد .در ادامه سه نوع از این دسته محصوالت ارائه شده است:
محصوالت تی وی  :این دسته از محصوالت عهدتاً وارداتی از شرق هسیا بوده ،قیهتی پایین و کاربردی

مصرفی و فانتزی دارند و به علت تنوع و تازگی محصوالت در کنار قیهت پایین مورد استقبال قرار می گیرد.
محصوالت آرایشی-بهداشتی  :گرچه سایتهای موفقی در زمینه فروش این محصوالت وجود دارد

اما فروش اینترنتی لوازم هرایشی-بهداشتی بازار بکر و رو به رشدی داشته و می تواند یکی از گزینه های ورود به عرصه
فروش هنالین قلهداد گردد.
صنایع دستی و لوازم تزیینی منزل :فروشگاه های اینترنتی متعددی در زمینه فروش صنایع دستی ایران فعالیت می
کنند که عهدتاً با ا ستقبال خوبی مواجه شده و فروش باالیی دارند .صنایع د ستی ایران به علت هنکه در کل ک شور توزیع سرا سری
نداشههته و در هر اسههتان صههنایع مختص به هن من قه یافت می شههود با اسههتقبال مواجه  ] ...ادامه این بخش در ن سخه کامل
گزارش [


برخی دسههته های کاالیی جهت فروش اینترنتی چالشهههای مختلفی را پیش روی خود دارند .به طور کلی تهام محصههوالت
چالشی ،بازار هنالینی بکر داشته و هنوز رقابت جدی در هن صورت نگرفته است .لیا در صورتی که بتوان چالشهای مربوطه را برطرذ
نهود امکان موفقیت در عرصه فروش اینترنتی هنها به میزان قابل توجهی باال خواهد بود.
ابزارآالت :گرچه فروش اینترنتی این محصهههوالت در ایران روای پیدا کرده اما به علت در دسهههترس

بودن این نوع کاالها در تهام مناطق و نیز وزن باال که سبب افزایش هزینه پرداختی پست خواهد شد فروش اینترنتی هن با
مشکل مواجه می باشد.
محصخخوالت خوراکی و مصخخرفی :فروش اینترنتی محصهههوالت مصهههرفی خانوار در برخی

هایپرمارکتهای هنالین ایرانی انجام می شههود اما نهی توان این کاالها را برای این مدل فروش مناسههب دانسههتا چرا که
دسترسی بسیار ساده به کاالهای مصرفی در هر شهر ،تهایل و عالقه ها خانم ها به خرید حضوری و تحویل هنی کاالهای
مصرفی و نیز حساسیت به کیفیت ،سالمت ،تاریخ انقضا و تحویل به موقع برای رفع هنی نیاز به این محصوالت سبب شده
تا موفقیت در فروش اینترنتی هن به سالهای هتی موکول شود!
البته می توان این احتهال را در نظر گرفت که فروش اینترنتی محصوالت خوراکی در شرایط فعلی در صورتی موفق خواهد
بود که محصههوالتی از برندهای شههناخته شههده جهانی که در ههه ایران در دسههترس نیسههت(مثالً  )m&mکه جنبه تفننی
داشته و برندی شناخته شده ،معتبر و قابل اطهینان است عرضه شود.
یک فروشگاه اینترنتی که انواع خوراکی های فانتزی برند و باکیفیت عرضه کند احتهال موفقیت باالیی خواهد داشت.
گجت ها :گرانقیهت بودن گجتها و مخاطبان خاص هن دو  ] ...ادامه این بخش در نسخه کامل گزارش [

محصوالت چالشی

فروشگاه های اینترنتی تخصصی برتر در هر دسته کاالیی


فروشگاههای اینترنتی عمومی :دیجی کاال ،بامیلو ،زنبیل ،چاره ،پاویش ،البسکو ،فینال
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کاالهای دیجیتال :مقداد هی تی ،گوشی شاپ ،هل دیجیتال



لوازم خانگی برقی :تهران کاال ،داالنو،هورانه



ظروف آشپزخانه :شوش مال



پوشاک :مدیسه ،شیکسون ،بایکک ،و پوش



آرایشی-بهداشتی ] ... :ادامه این بخش در نسخه کامل گزارش [



مقایسه ویژگی های مثبت  16فروشگاه اینترنتی برتر در ایران

در این بخش ویژگیهای مثبت موجود در وبسایتهای فروشگاه های اینترنتی کشور جهع هوری شده است .این ویژگی ها
جهت طراحی سایت فروشگاهی بسیار پرکاربرد می باشد.
برای م العه این ویژگی ها ] ...ادامه این بخش در نسخه کامل گزارش [

آنچه مطالعه کردید بخش خالصه ای از نسخه اصلی این گزارش می باشد .جهت
خرید نسخه کامل و دسترسی به کل اطالعات تحقیق ،همین حاال روی گزینه زیر
کلیک کنید:
Click Now
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