ﻣﻌﺮﻓﯽ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﯿﻨﺎ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺎﻣﻊ راهﮐﺎرﻫﺎی

ﻗﺪﯾﻤﯽ و ﻧﻮﯾﻦ ﺣﻮزه دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ روزاﻓﺰون ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻣﺮوزه
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬران و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎر ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎدر ﺑﻪ اداﻣﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
در ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﺣﺐ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و روﻧﻖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺧﻮد را ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ رﺷﺪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻗﺮاردﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ،
ﺑﻘﺎ و رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد در ﺑﺎزار را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ
اﻣﺮوزه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﺎی ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ در ﺣﺎل ﻣﻨﻘﻀﯽ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎی آنﻫﺎ
را ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻨﺎوری ﻫﻤﺮاه ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎ و
ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻠﻔﻦﻫﺎی ﻫﻤﺮاه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻓﻌﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ در دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺣﻀﻮری
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؛ ﮔﺮاﯾﺶ اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮل و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد از ﻃﺮﯾﻖ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﭼﮕﻮﻧﻪ و از ﮐﺠﺎ ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ ؟

ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺮای
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ،ﯾﮑﯽ از
دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد .درﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﻧﺘﺨﺎب اﺻﻮﻟﯽ
ﯾﮏ روش ﺣﺮﻓﻪای و ﯾﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﭼﻨﺪ روش ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻬﻢ
ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺗﻼف وﻗﺖ وﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ
راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶ روی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺗﺎ راﻫﮑﺎری ﻧﻮﯾﻦ درﻋﺮﺻﻪ ﻓﻦآوری دﯾﺠﯿﺘﺎل و ﻧﻘﺶ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﯿﻨﺎ در رﺷﺪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

راﻫﮑﺎرﻫﺎ و ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺣﻮزه دﯾﺠﯿﺘﺎل

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺑﺴﺘﺮ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﮕﻬﺪاری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ،ﺑﻪ روشﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام دارای
اﺷﮑﺎﻻت و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ آن
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ روشﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد:
اﻟﻒ :ﺗﻮﻟﯿﺪ وب ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ
ب  :ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ج  :ﺣﻀﻮر در وب ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ
د  :ﺣﻀﻮر در ﺳﻮﭘﺮ اپﻫﺎ و ﻣﮕﺎ اپﻫﺎ
 :اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖﺳﺎزﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﺎزﻫﺎ

ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
وبﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﯾﮑﯽ از راهﻫﺎی ورود ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﯿﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ و
دﯾﺠﯿﺘﺎل ،ﺳﺎﺧﺖ ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺨﺼﯽ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ،ﺑﺮای ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت
ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ روش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﮐﺴﺐ
ﮐﺎﻣﻼ ﺳﻨﺘﯽ و آﻓﻼﯾﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و
و ﮐﺎرﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ
ً
ﻣﻔﯿﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و راﻫﮑﺎر
ﻫﺎی ورود ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل ،روﺷﯽ ﮐﺎﻣﻞ و
ﺟﺬاب ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﯽﮔﺮدد.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ اﯾﻦ روش ﺑﯿﺸﺘﺮ
آﺷﻨﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ.

ﻧ ﻘ ﺎط ﻗ ﻮ ت
٢

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن ﻣﻬﻢ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در اﯾﻦ روش ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری ﺷﻤﺎ ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﺎﻧﺪه و
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ آن در ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وب و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ
ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ در ﺑﻬﺮه ﺑﺮدن از اﯾﻦ روش ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

از ﻣﺰﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی
ﺷﺨﺼﯽ دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﭘﻮل ﺑﺼﻮرت آﻧﯽ ﭘﺲ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﺷﻤﺎ وارﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

٣
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١

ﻧﻘﺎ ط ﺿﻌﻒ

ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺷﺨﺼﯽ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ در ﺑﺎزار
ﺳﺎﺧﺖ ﯾﮏ ﺟﺰﯾﺮه
ً
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و دﯾﺠﯿﺘﺎل
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﯽداری ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎر ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ را ﺑﺮ دوش ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد.

١

اﮐﺜﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺟﺎری و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺒﻮده و
ً
ﺑﻌﻀﺎ در ﺳﺎل ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺑﺎر و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر
وبﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ

٢

ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﻟﺬا اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﻬﻢ ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﻣﺤﺪود ﮔﻮﺷﯽ
ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﻨﺪ و
ﯾﺎ آدرس وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺎ را در ﺧﺎﻃﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ؟ و
اﯾﻦ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺟﺪی روش اﺳﺘﻔﺎده از
وب ﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﺴﺘﻘﻞ ،در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد.

٣
ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را ﺑﺮای ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ و ﻣﻌﺮﻓﯽ وب
و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﺸﻮﻧﺪ؛ ﮐﻪ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ آن
ً
اﻧﺠﺎم ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﮐﻼن ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺘﻈﺎری رخ ﻧﻤﯽدﻫﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ
ﻣﻨﺤﻨﯽ رﺷﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻄﯽ و ﯾﺎ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.

وبﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ

4

اﻣﺮوزه ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻬﻢ در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت
آﻧﻼﯾﻦ ،اﻧﺘﻈﺎرات روزاﻓﺰون ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن از ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻫﺮ روز
ﻣﻨﺘﻈﺮ اراﺋﻪ ﺣﺠﻢ وﺳﯿﻌﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت و
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻫﺴﺘﻨﺪ و از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﺎ ﻣﺪل ﺟﺰﯾﺮهای و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﮐﺴﺐ
ﻋﻤﻼ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
وﮐﺎرﻫﺎ در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار دارد،
ً
ﺑﺎ اﯾﻦ روش درﺣﺎل رﺷﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺧﻮد داده و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ از رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺟﺎ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ.

5

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ ازﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﯾﻦ روش
ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﯽ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای آﯾﻨﺪه ﻣﺎرﮐﺖ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﺮحﻫﺎ و اﯾﺪهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و
ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﯾﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ
ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺎده
ﺧﻮد ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺎزی و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻗﺒﻠﯽ ﻣﺠﺒﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
ً
ﻣﺠﺪدا ﺳﯿﺴﺘﻢ را از ﻧﻮ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ

ﻣﺠﺪد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ را
ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﻮد ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.

وبﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ
وبﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎﻻ

دارد

داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

دارد

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﯾﺎد

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ وب و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻧﺪارد

اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﭘﺘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﻧﺪارد

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻢ ،ﻓﺎﻗﺪ ﺟﺬاﺑﯿﺖ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد

وبﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮی

دارد

ﻣﺰ ﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی

ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺣﻀﻮر ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ درﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )ﺳﻮﺷﯿﺎل ﻣﺪﯾﺎﻫﺎ(
ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﺗﺎزهای ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺮﭼﻢدار اﯾﻦ روش
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﮔﺮدد.
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮﻣﺨﺎﻃﺐ در اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺣﺪود  ٢٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯽ دارد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و اﻣﮑﺎن اﺷﺘﺮاک ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی  ١و ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
دﻗﯿﻘﻪای و ﺗﺼﺎوﯾﺮ در آن وﺟﻮد دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭼﻨﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ و
ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﻧﺪارد و
ً
اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﺪ .اﻣﺎ ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

ﻧ ﻘ ﺎط ﻗ ﻮ ت
٢

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﺎﻣﻼ راﯾﮕﺎن ﺑﻮده و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﯿﭻ
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺘﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻧﺪارد .ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد
ﻧﺎﻣﺤﺪود ﭘﯿﺞ ﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﭘﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺖ.
ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﺎﺳﺖ ﯾﺎ
داﻣﻨﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺨﺼﯽ
ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎرﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ؛ زﯾﺮا ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻪ راﯾﮕﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻫﻤﻪ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

١

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ روش
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﺗﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﮔﻮﺷﯽ
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺎ آن آﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﻇﺮف ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﻗﻠﻖ ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آورد .ﭘﺴﺖ
ﮔﺬاﺷﺘﻦ ،ﻻﯾﮏ ﮐﺮدن ،ﮐﺎﻣﻨﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻦ و  ...ﻫﻤﮕﯽ
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﺎد ﮔﺮﻓﺖ و ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد.
ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ
و راه و رﺳﻢ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام را ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮد را در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺪف ﮔﺴﺘﺮده و
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻼﯾﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ.

٣
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وﯾﺪﯾﻮ زﻧﺪه و در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن  liveاﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام اﺑﺰاری
ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺑﺮای ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮارﮐﺮدن و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ در وب
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ
ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮب اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
راﯾﮕﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻧﻘﺎ ط ﺿﻌﻒ

١

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان در ﻣﻮرد
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام وﺟﻮد دارد ﺑﺤﺚ ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ
ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﭘﯿﺞ ﺷﻤﺎ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روز ﺳﺮﭘﺎ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺷﻤﺎ روﻧﻖ ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ
ﯾﮑﺒﺎره ﭘﯿﺞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻮد و
ﮐﻞ زﺣﻤﺎﺗﺘﺎن ﺑﻪ ﺑﺎد رود.

٢

ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻫﮏ ﺷﺪن ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت راﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺸﻬﻮر در اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ
وﻓﻮر اﺗﻔﺎق ﻣﯿﻔﺘﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﮏ ﺷﺪن
ﭘﯿﺞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ روﺑﺮو ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭘﯿﺞ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ از ﻫﮏ ﺑﺎزﮔﺮدد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در
ﺻﻮرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺷﻤﺎ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭘﺲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ رﯾﺴﮏ ﻫﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﺧﺼﻮص ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﺗﻮﺳﻂ رﻗﺒﺎ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﻮده
و ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ اﻣﮑﺎن آن وﺟﻮد دارد.

در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻗﺼﺪ
ﻓﺮوش ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ را دارﯾﺪ؛ در
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام راﻫﯽ ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی و ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﺤﺼﻮﻻت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺎ
ﯾﮏ روش ﺧﺎص در ﺻﻔﺤﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .اﯾﻦ ﮐﺎر
ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ
ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﺮای ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی
ﺑﺮای ﻓﺮوش دارﻧﺪ اﯾﻦ ﻋﺪم دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺲ
ﺷﺪه و ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﺎص ﮐﻞ ﺻﻔﺤﻪ را ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﯿﯾﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮل
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.

ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
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ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ و ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدی
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ
آﯾﺪ .ﺑﺮای ﺑﺮوزرﺳﺎﻧﯽ و وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﻫﻤﺎن
ﭘﺴﺖﻫﺎ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﯾﺪ وﻗﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺻﺮف
ﮐﺮد ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ  ١٠٠ﻣﺤﺼﻮل در ﭘﯿﺞ ﺧﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت روزاﻧﻪ ﻗﯿﻤﺖ و
ﻣﻮﺟﻮدی ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﯿﺪ
ﺑﺎﯾﺪ روزاﻧﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ از وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر
ﺗﻠﻒ ﮐﻨﯿﺪ.

٣

5

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ
ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻫﺮ ﻣﺤﺼﻮل
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب
داده و ﻣﻨﺘﻈﺮ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻢ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ او را ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ از ﻃﺮﯾﻖ داﯾﺮﮐﺖ ﺑﻪ
ﯾﮏ درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت
ﻫﻢ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﮑﻨﺪ.

رﺑﺎتﻫﺎ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﺸﺮات ﻣﻮذی ﻫﻤﻮاره
ﻣﺰاﺣﻤﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﭘﯿﺞ
رﺑﺎتﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻤﺎ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺮای ﭘﺴﺖ
ﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻣﻨﺖﻫﺎی ﻧﺎﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺮای
ﭘﯿﺞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﺑﺎتﻫﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺳﭙﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪن ﯾﮏ ﭘﯿﺞ ﺷﺪه و
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺟﺮاﯾﻢ ﺳﺨﺘﯽ را ﺑﺮای ﭘﯿﺞ اﺳﭙﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه در ﻧﻈﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
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ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺰرﮔﯽ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دارﻧﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮان از
ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ ،آﻣﺎر ﻓﺮوش ،ﻣﻮﺟﻮدی اﻧﺒﺎر و ﺣﺘﯽ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻪ روز اﺟﻨﺎس اﻃﻼﻋﺎت داﺷﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﻤﻦ ﺟﻬﺖ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت از اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
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٨

و در آﺧﺮ ذﮐﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و
زﻣﯿﻦ ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻓﻘﻂ اﺑﺰاری ﺑﺮای
ﺗﻠﮕﺮام و،...
ِ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻣﺎن ﯾﮏ زﻣﯿﻦ و
ﻣﻘﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﯾﮏ اﻫﺮم ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺮای اﻫﺮمﻫﺎ وﻗﺖ
زﯾﺎدی ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻣﺪام ﺑﺎﯾﺪ اﻫﺮمﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ و اﻫﺮم
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﺳﻮد دارد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﺪ .اﮔﺮ
درآﻣﺪ اﯾﻦ اﻫﺮم ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮب اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ
ﻓﺮدی را ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ اﻫﺮم اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ و
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﻪ ﻣﻮراد ﻣﻬﻤﺘﺮی ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .اﮔﺮ آﻧﻘﺪری
درآﻣﺪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﻮق ﯾﮏ ﻓﺮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ وﻗﺘﺘﺎن را ﺻﺮف اﻣﻮر ﻣﻬﺘﺮی ﮐﻨﯿﺪ.

ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎﻻ

دارد

داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻧﺪارد

اﻣﻨﯿﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﮐﻢ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﮐﻢ

اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ

وﺟﻮد ﻧﺪارد

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻧﺪارد

اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﭘﺘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

دارد

ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ

ﻧﺪارد

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ

راﯾﮕﺎن

ﺣﻀﻮر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

ﻧﺪارد ﯾﺎ ﺿﻌﯿﻒ

ﻣﺰ ﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی

ﺣﻀﻮر در ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲﻫﺎ

ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ ) ،(Marketplaceﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ و ﯾﺎ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ از ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻣﺨﺘﻠﻒ را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ادﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪﯾﺮ
ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ ،ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر او اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
دﯾﮕﺮ را در ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ و
ﺗﺮاﮐﻨﺶ ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ.
دراداﻣﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت وﺿﻌﻒ اﯾﻦ روش ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

ﻧ ﻘ ﺎط ﻗ ﻮ ت

١

ﻓﺮوش ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﮐﺎﻻ در ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از ﻧﻘﺎط
ﻋﻤﻼ ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﻗﻮت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،ﭼﻮن
ً
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺰرگ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و
آن ﻫﺎ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﭘﺮ از ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﮐﺎﻫﺶ و ﺣﺘﯽ ﺣﺬف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ
ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎزون ﮐﺎر را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
آﺳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ زﯾﺮا آن ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺳﻔﺎرﺷﺎت و
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻬﺒﻮد ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ
ودر ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎ را در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ
ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
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ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﺗﯿﻢ ﻧﺮم اﻓﺰاری و ﻧﮕﻪ داری ﻓﻨﯽ
ﯾﮑﯽ از ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ در ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ ﻫﺎ ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﻮد را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﻔﺎرﺷﺎﺗﯽ
را ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.

٢

ﻧﻘﺎ ط ﺿﻌﻒ
٢

ﺷﻤﺎ در ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﺮور ﻫﯿﭻ ﻧـﺎم و
ﻧﺸﺎﻧﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ.

١

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﻫﻤﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی
اﺻﻮﻻ راﻫﯽ ﺑﺮای دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن را
ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ
ً
ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.

٣
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ﺷﻤﺎ در ﻫﯿﺞ ﯾﮏ ازﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ ﻧﻤﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻬﻢ
ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ و در ﺻﻮرت
اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼف و ﯾﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻮان رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﻨﺎر
ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺛﺮی از ﺷﻤﺎ
ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ دﯾﺪ.

ﻓﺮوش راﺣﺖ و آﺳﺎن در ﻣﺎرﮐﺖ
ِﭘ ِﻠﯿﺲ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺻﻠﯽ ﺧﻮدﻣﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .در ﺧﯿﻠﯽ
از ﻣﻮارد ،اﻓﺮادی ﮐﻪ دارای ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﺸﺎن ﺑﺮ روی
ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ  ،ﮐﺴﺐوﮐﺎر اﺻﻠﯿﺸﺎن ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪ و ﺑﺮ
زﻣﯿﻦ آن ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از
روی
ِ
ﻣﺪﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﻗﯿﺐ آنﻫﺎ
ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه و وارد ﺟﻨﮓ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﻧﺘﯿﺠﻪی
رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن و
از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺣﻀﻮر درﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲﻫﺎ

5

رﻗﺎﺑﺖ در ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد
زﯾﺎدی ﻓﺮوﺷﻨﺪه وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻤﺎ را در ﻫﻤﺎن ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺷﻤﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد  ،اراﺋﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت
و ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و اﯾﺠﺎد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮب ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر ﻣﺠﺒﻮر
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺗﺨﻔﯿﻔﺎﺗﯽ را ﺑﺮ روی ﮐﺎﻻﻫﺎ اراﺋﻪ
ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﺳﻮد ﻧﺎﭼﯿﺰی ﺑﺮای
ً
اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدﺗﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻟﺘﺎن را ﺧﺮاب ﮐﻨﯿﺪ.

4

ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻃﺒﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﯿﻢ .در
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺑﺎﺷﯿﻢ
اﻣﺎ ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲ ﻫﺎ اﯾﻦ اﻧﻌﻄﺎف را ﻧﺪارد.

٧

6

ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺑﺰرگ اﮐﺜﺮ ﻣﺎرﮐﺖ ِﭘ ِﻠﯿﺲﻫﺎ ﺗﺴﻮﯾﻪ
ﺣﺴﺎب ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺘﯽ در
ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﺎ  ٦٠روز ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﻮرم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻐﯿﺮات ﻟﺤﻈﻪای ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﮔﺮدد.

ﺣﻀﻮر درﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲﻫﺎ

ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﺣﻀﻮر در ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲﻫﺎ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎﻻ

ﻧﺪارد

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد

ﻓﺮوش

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد

داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻧﺪارد

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﮐﻢ

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی

ﮐﻢ

رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ

ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ

اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﭘﺘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺪارد

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﻣﺪل ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ

ﺑﺎ ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد

ﺣﻀﻮر درﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲﻫﺎ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮی

ﻧﺪارد

ﻣﺰ ﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی

ﺣﻀﻮر در ﺳﻮﭘﺮ اپﻫﺎ

ﺳﻮﭘﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﯾﺎ ﻣﮕﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺳﺮوﯾﺲ را ﯾﮏ ﺟﺎ و زﯾﺮ ﯾﮏ ﭼﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن،
اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ
ً
ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ،VOD ،ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ...ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ وﺟﻮد اﯾﻦ
اﺻﻮﻻ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ راﻫﯽ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ
ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ً
ﻋﺮﺻﻪ ﺳﻮﭘﺮ اپ ﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﯿﻒ ﺧﺎﺻﯽ از ﮐﺴﺐ
وﮐﺎرﻫﺎ ،ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺳﻮﭘﺮ
اپ ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻧ ﻘ ﺎط ﻗ ﻮ ت

١
ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮐﻪ در آن ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﻓﺮد در ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
اﺷﻐﺎل ﺑﯽﻣﻮرد ﻓﻀﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه

٣

٢

دﺳﺘﺮﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﯾﺮ ﯾﮏ
ﭼﺘﺮ واﺣﺪ

ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺑﺎزار و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﯿﺮ ﺑﺮای
رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی

4

ﺣﻀﻮر در ﺳﻮﭘﺮ اپﻫﺎ

ﻧﻘﺎ ط ﺿﻌﻒ

ﻋﺪم ورود ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﻮﭘﺮ اپ ﻫﺎ

٣

١

ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎزارﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﻮﭘﺮ اپ ﻫﺎ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ

٢

ازدﺣﺎم ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﮕﻮن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ و ﻣﺠﺒﻮر
ﮐﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای دﯾﺪن ﻫﻤﻪ ﺳﺮوﯾﺴﻬﺎ.

ﻋﺪم ﺣﺬف ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺮس از ﺑﺮوز
رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﺼﺐ

4

ﻋﺪم ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺳﻮﭘﺮ اپ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ

6

ﺣﻀﻮر در ﺳﻮﭘﺮ اپﻫﺎ

5

ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی
ﺣﻀﻮر در ﺳﻮﭘﺮ اپﻫﺎ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎﻻ

ﻧﺪارد )ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻮﭘﺮ اپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺬب ﮐﺎرﺑﺮ

زﯾﺎد )ﺑﺮای ﺳﻮﭘﺮ اپ(

داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻧﺪارد

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ

دارد

اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﭘﺘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﻧﺪارد

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

ﺣﻀﻮر در ﺳﻮﭘﺮ اپﻫﺎ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮی

ﻧﺪارد )ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﻮﭘﺮ اپ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(

ﻣﺰ ﯾﺖ ﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖﺳﺎزﻫﺎ

و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸـﻦ ﺳـﺎزﻫـﺎ

وب ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﺎز ،ﯾﮏ اﺑﺰار آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ وب ﺳﺎﯾﺖ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ اﺳﺖ

ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺪون داﺷﺘﻦ داﻧﺶ
ﻓﻨﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﮐﺎرﺑﺮدی در ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺳﺎﯾﺖ را ﻧﺎدﯾﺪه ﺑﮕﯿﺮد

و اپ و ﯾﺎ ﺻﻔﺤﺎت وب ﺧﻮد را در ﻣﺪت زﻣﺎن

ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻢ ﺑﺴﺎزد.

ﻧ ﻘ ﺎط ﻗ ﻮ ت

١
ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻢ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ :ﻣﺰﯾﺖ اول ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺎزﻫﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﭘﺲ از ﻣﺪت زﻣﺎن
ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ را ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآورد.

ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ داﻧﺶ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ :ﻫﺮﮐﺴﯽ
ﺑﺪون داﻧﺶ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﺮم اﻓﺰار
را ﺑﺪون اﻃﻼع از ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺪﻧﻮﯾﺴﯽ راهاﻧﺪازی
ﮐﻨﺪ.

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖﺳﺎزﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﺳﺎزﻫﺎ

٣

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﺎﯿﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ وب ﺳﺎﯾﺖ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺰاﯾﺎی
دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎز ،اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راهﺣﻞ
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ از
ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ اپ ﺳﺎز ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮﻻ در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر
ﭘﺎﯿﯾﻦ اﺳﺖ.

٢

ﻧﻘﺎ ط ﺿﻌﻒ
٢

١
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪی از اﯾﻦ روش ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ
وﮐﺎرﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽدراﺧﺘﺼﺎﺻﯽﺳﺎزی :در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ اﯾﺪهﻫﺎی
ﺧﺎص ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد در ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﯿﺪ
ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻮن ﺑﺪون ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮح ﻫﺎی آﻣﺎده
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺪود ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

٣

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖﺳﺎزﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﺳﺎزﻫﺎ

ﻋﻤﻼ وب و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﺳﺎزﻫـﺎ
ﻃﺮاﺣﯽ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻌﻄﻒ:
ً
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮای وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺳﺎده
و ﻣﺤﺪود ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﯾﮏ وب ﺳﺎﯾﺖ داﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺑﺰارﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اراﺋﻪ
ﻧﯿﺴﺖ.

4
ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺌﻮ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺷﻤﺎ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺳﺌﻮی
درون وب ﺳﺎﯾﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮑﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی در ﮐﺪﻫﺎی
وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﺎر دادن و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﺎ دﯾﺘﺎ ﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﯾﺪ .ﻋﻤﻼ ﺑﺪون اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺷﻤﺎ وب ﺳﺎﯾﺘﯽ
ً
ﻇﺎﻫﺮا زﯾﺒﺎ اﻣﺎ ﻧﺎﮐﺎر آﻣﺪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎی ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖ در ذﺧﯿﺮه و ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻃﻼﻋﺎت :ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ اﺑﺰار ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ
ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻻ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

6

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖﺳﺎزﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﺳﺎزﻫﺎ

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﺰﯾﺮه ای :ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ً
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز و.....
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

5

ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده
از ﺳﺎﯾﺖﺳﺎزﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﺳﺎزﻫﺎ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎﻻ

دارد

داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻧﺪارد

ﺣﻖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

اﺷﺘﺮاﮐﯽ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺗﯽ وب و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﻧﺪارد

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻧﺪارد

اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﭘﺘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﻧﺪارد

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﻧﺪارد

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﮐﻢ

اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖﺳﺎزﻫﺎ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﺳﺎزﻫﺎ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮی

دارد

ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ :

َا َﺑﺮﭘﻠﺘﻔـﺮمﻫـﺎو
راﻫﮑﺎری ﻧﻮﯾﻦ

در ﺣﻮزه دﯾﺠﯿﺘﺎل

WeChat

از ﻧﺴﻞ ﻗﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ

ﻧﻤـﺎد دﮔﺮدﯾﺴﯽ

ویﭼﺖ در اﺑﺘﺪا ﯾﮏ ﭘﯿﺎمرﺳﺎن
ﺑﻮد .در ﻃﻮل دو ﺳﺎل اول ،ویﭼﺖ
ﻣﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎمرﺳﺎنﻫﺎ روی ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎس ﺻﻮﺗﯽ و
ﺗﺼﻮﯾﺮی و اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺘﯿﮑﺮﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی دوﺳﺘﯽ
و … ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺮد .اﻣﺎ اﻣﺮوز ویﭼﺖ
دﯾﮕﺮ ﯾﮏ ﭘﯿﺎم رﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .ویﭼﺖ،
ﺑﻪ ﻣﺮور ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺰرگ
ﺷﺪ .اﮐﻨﻮن زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻣﺮدم ﭼﯿﻦ
ﺑﻪ ویﭼﺖ ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .ﺟﻮری
ﮐﻪ ﺳﺨﺖ ﻣﯽﺷﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪون
ویﭼﺖ را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد .از ﭘﺮداﺧﺖ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی روزاﻧﻪ ﭼﻪ در دﻧﯿﺎی
آﻓﻼﯾﻦ و ﭼﻪ در ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ،اﺗﻮﺑﻮس،
ﺳﯿﻨﻤﺎ ،ﻣﺘﺮو ،ﭘﺮداﺧﺖ ﻗﺒﺾﻫﺎی آب
و ﺑﺮق و ﮔﺎز و درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﮐﺴﯽ ،ﭘﯿﺪا

ﮐﺮدن و ﻧﻮﺑﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ از دﮐﺘﺮ ،ﺧﺮﯾﺪ
دارو ،درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎ،
ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺷﺪن از آﺧﺮﯾﻦ اﺧﺒﺎر روز و
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ و ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ
در ویﭼﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
ویﭼﺖ ،اﻣﮑﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ ،ﺳﻠﺒﺮﯾﺘﯽﻫﺎ ،اﺳﺘﺎرﺗﺎپ
ﻫﺎ و … ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺷﺨﺼﯽ در
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﻃﺮﻓﺪاران ﺧﻮد
ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮑﯽ را اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر official accountﻫﺎ
در ویﭼﺖ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﺐوﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ
ﺻﻔﺤﻪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد را روی ﺑﺴﺘﺮ
ویﭼﺖ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ١٧٠ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﻪ
ﺻﻮرت روزاﻧﻪ از ﻣﯿﻨﯽاپﻫﺎی وی
ﭼﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯿﻨﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،ﮐﺴﺐو
ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﺎن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻧﯿﺘﯿﻮ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ،آن را

ﺟﺪی ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﯿﻨﯽ اپ ﺧﻮد را در
ویﭼﺖ راه اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ.
وی ﭼﺖ ﺗﻌﺪادی ﻗﺎﻟﺐ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﮐﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ
در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺶ اﺷﺎره ﺷﺪ
ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻓﻘﻂ اﻣﮑﺎن
ﺣﻀﻮر در ویﭼﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ
ﻣﯿﻨﯽ اپ را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻧﻪ ﯾﮏ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ.
ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،دو
ﺳﻮم از ﮐﺎرﺑﺮان ویﭼﺖ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ
ﮐﻪ ﻣﯿﻨﯽﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖﺗﺮ و
ﮐﺎرﺑﺮدیﺗﺮ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ
ﻧﯿﺘﯿﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻣﯿﺰان ﮐﺎرﺑﺮان اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺟﺎی اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ
را ﺑﻪ زودی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ.

WeChat
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮی

دارد

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎﻻ

دارد

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮ

زﯾﺎد

ﻓﺮوش

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮدن ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ

دارد

داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻣﺤﺪود

داﺷﺘﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

ﻧﺪارد

اﻣﮑﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول اپ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

ﻧﺪارد

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﮐﻢ

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی

زﯾﺎد

درآﻣﺪ از ﻣﺸﺘﺮی

اﻃﻼﻋﯽ در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ

اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﭘﺘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

دارد

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﺑﺎﻻ

ﻣﺪل ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺘﻔﺎوت

Alipay
ﻋﻠﯽﭘﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ در
ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ اﺳﺖ Alipay .ﻫﻢ در
اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ ویﭼﺖﭘﯽ ﯾﮏ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل
ﺑﻮد اﻣﺎ در ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺑﻬﺮه
ﮔﯿﺮی از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﺳﻔﺎرش از
رﺳﺘﻮرانﻫﺎ ،ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ و
زﻧﺠﯿﺮهای وﺧﺪﻣﺎت دﯾﮕﺮ را ﻫﻢ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢآﻣﯿﻨﺎ

ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز دﻧﯿﺎ

آﻣﯿﻨﺎ ﺗﻼﻗﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪای از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ و راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺣﻮزه
ﭘﺮداﺧﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺮاﻧﻪ ای ﺑﺎ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ و
زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ﻣﺮدم ﺗﻨﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ وﺗﺄﮐﯿﺪ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﺪان ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻤﻼ
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزی آن ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ،
اﻣﺮی ﻧﺎدرﺳﺖ و ﻏﯿﺮ ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻣﻘﺎوﻣﺖﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد ﮐﻪ ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم
ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻮﻟﯽ و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﮐﺎرآﻣﺪی آن
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﺒﻮده و
ً
ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺠﺐ اﻫﻞ ﻓﻦ

ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎ در ﺣﺪ
اﯾﺪه اﺳﺖ؟ ﺣﺎل آﻧﮑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﺳﺎزد ،ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه ،اﻣﺮوز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮل ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺸﺘﻪ و
درﺣﺎل ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺣﻀﻮر در ﭘﻠﺘﻔﺮم و اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ
ﮐﻪ ﺑﺪون ﺧﺎرج ﺷﺪن از اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و
داﻧﻠﻮد اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﻫﺮ ﺳﺮوﯾﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ از ﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺳﺎده ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ را
ﺑﺪون ﻧﺸﺎن دادن ﺻﻔﺤﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در آن ،ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ
ﺧﻮد را ﺑﺮ روی ﺑﺮﻧﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ
ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ را ﺑﻪ ﻧﺎم آن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
در اﯾﻦ ﻧﺴﻞ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻣﺸﮑﻼت
ﻣﻮﺟﻮد در راه ﮐﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﻃﺮف ﮔﺮدد و اﻣﮑﺎن ﺗﻌﺎﻣﻼت
ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪء ﻣﻔﯿﺪ ﺗﺮ و ارزان ﺗﺮی را ﺑﺮای ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن
آورد.

درﺑﺎره آﻣﯿﻨﺎ

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﻣﯿﻨﺎ از دو ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪاﯾﺮان )ﺳﻬﺎﻣﯽ
ﺧﺎص( و ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﺮم اﻓﺰار ﻧﻮﯾﻦ )ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻣﺤﺪود( از ﺳﺎل  ١٣٨٤ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺨﺼﺼﯽ در زﻣﺮه اوﻟﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺮماﻓﺰارﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ و رﻓﺎﻫﯽ ﺑﻮده
ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی را ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﻮﻓﻖ
ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺑﯿﺶ از  ٤٠٠ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .از ﺳﺎل  ،١٣٩٠اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ و
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻧﻤﻮده ،ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻧﮏ
اﻧﺼﺎر ،ﻣﻬﺮاﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﺎﻟﯽ و اﻋﺘﺒﺎری ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺳﺎل ١٣٩٣
ﺳﻮﺋﯿﭻ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﻬﺮاﻗﺘﺼﺎد ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﯾﺪه و ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺮداﺧﺖ
اﻗﺴﺎط و وارﯾﺰ وﺟﻮه در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﮐﺎرﺗﺨﻮانﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ در ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آرﯾﻦ ﻧﯿﺰ
درﺣﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﻮده و ﮐﻠﯿﻪ ﺧﺪﻣﺎت ارزش اﻓﺰوده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻬﻤﯿﻪ ﺑﻨﺪی
ﺳﻮﺧﺖ ﮐﺸﻮر  ،ﺑﺎﺷﮕﺎه ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و وﻓﺎداری و دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان دوﻟﺖ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺋﯿﭻ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮدن در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺼﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ  PSPﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .از ﺳﺎل  ١٣٩٦ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ در ﺣﻮزه
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻠﯽ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪی از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﻤﺮاه ﻧﻤﻮد ،ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و

اﺑﺮﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﺗﻼش
ﺑﯽوﻗﻔﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺮوداﮐﺖ دﯾﺰاﯾﻦ
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻮﻣﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ ،در اواﺧﺮ ﺳﺎل  ١٣٩٩ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺑﻪ
ﺑﺎزار اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻢﻧﻈﯿﺮی از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺒﺎن
ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ ،ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ و ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ .از اﻧﺘﻬﺎی ﺳﺎل
 ١٣٩٩و اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ١٤٠٠آﻣﯿﻨﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺎرﮐﺖ و ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﻮد
در آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و اروﭘﺎ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﻫﺪاف ﻣﻬﻢ آن ،اﯾﺠﺎد
ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﺮروی ﭘﻠﺘﻘﺮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺮﯾﺪ ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰﻣﺎن از
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﮐﺎرت
رﯾﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت داﺧﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﮐﺎرتﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺑﻮد .انﺷﺎءاﷲ ﺑﺰودی ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﺷﺪن اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد.

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
)زﯾﺴﺖ ﺑﻮم(

ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﮑﻪای از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺳﺘﺎی ﺑﻘﺎ ﯾﺎ رﺷﺪ ﮐﺴﺐو
ﮐﺎر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻮﯾﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ رﻗﺎﺑﺖ و
ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﺳﮑﻮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺘﺮ
دﯾﺪه ﺷﺪن در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،اﻓﺮاد و ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎر ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

اﺑﺮﭘﻠﺘﻔﺮم

َا َﺑﺮﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ﮐﺎﻣﻼ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﺑﺮای اراﺋﻪ
در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم
ً
ﺧﺪﻣﺎت ،ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ دادهﻫﺎی
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ﺣﻮزه ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﻨﻈﻮر راه ﮐﺎرﻫﺎی راﯾﺞ در ﺧﺼﻮص ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ
ﮐﺎﻻ وﺧﺪﻣﺎت و ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ
دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان ،ﮐﯿﻒ ﭘﻮل  ،درﮔﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ،
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ  QRﮐﺪ و ...ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ

ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

)ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺧﺼﻮص راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮد آﻣﯿﻨﺎ در ﺣﻮزه
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯿﯾﺪ (.

آﻣﯿﻨﺎ زﯾﺴﺖ ﺑﻮﻣﯽ )اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ( اﺳﺖ
ﮐﻪ درآن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺣﻔﻆ اﺳﺘﻘﻼل ﮐﺎﻣﻞ ﺧﻮد و ﺑﺎ اﻓﺰودن
ارزشﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ،ارزش ﮐﻞ اﮐﻮ
ﺳﯿﺴﺘﻢ را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮی
را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺑﻖ ،ﻋﺎﯾﺪ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻨﻨﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ،ﺧﯿﻞ ﻋﻈﯿﻤﯽ از
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﮔﺮدش ﺑﻮده و ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪای ﻫﻨﮕﻔﺖ از
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت و ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
اﯾﺠﺎد راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای وﻓﺎداری
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ،ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﻪ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﯿﻨﺎ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﮐﻦ ﺟﺪاﯾﯽ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ وﻓﻌﺎل در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﯿﺸﻤﺎری
ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺪون
ﺣﺘﯽ ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫﻤﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ
ﮐﺸﻮر ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و از ﻫﺰاران اﻣﮑﺎن
ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﯿﻨﺎ
ﺑﺮای ﺧﻮد و ﻋﺰﯾﺰان و ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد
ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ.
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ﺧﻼﺻﻪ ای از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻨﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻠﺘﻔﺮم

از ﻧﻈﺮ ﻓﻨﯽ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم در ﻣﺒﺤﺚ ﭘﺮدازشﻫﺎی َاﺑﺮی
درﺷﺎﺧﻪ  PaaSﻗﺮارﻣﯽ ﮔﯿﺮد ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی از
ﭘﯿﺶ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ و اﻣﮑﺎن اﯾﺠﺎد ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﺪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯿﺴﺮ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﺷﮑﻞ ﻓﻮق ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ،
اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم دارای اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻣﺘﻔﺎوت از ﻟﺤﺎظ ﻧﺎم ،ﻟﻮﮔﻮ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ رﻧﮓﻫﺎ و UX ,UI
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان  SubClientﻣﯽﺑﺎﺷﺪ )داﯾﺮهﻫﺎی ﺑﺰرگ(
ﮐﻪ ﺑﺪون ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﻫﺮ
ﯾﮏ از اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی اوﻟﯿﻪای
ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﭘﯿﺶﻓﺮض اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﯿﺰ دارای ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده
و ﻓﻘﻂ در ﻧﺎم اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﺻﻠﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد
)داﯾﺮهﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ(.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻠﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻪ از ﻫﺮ
ﻗﺴﻤﺖ وارد ﭘﻠﺘﻔﺮم ﮔﺮدد ﻓﻘﻂ ﺧﺪﻣﺎت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﻫﻤﺎن ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه )داﯾﺮه ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ( و ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
اﺻﻠﯽ )داﯾﺮه ﻫﺎی ﺑﺰرگ( را ﺧﻮاﻫﺪ دﯾﺪ و در ﺻﻮرت
ﺗﺄﯿﯾﺪ آن ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه و ﯾﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ،ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﻓﺰودن
ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﯾﺮ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦﻫﺎ و ﮐﺴﺐ
و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪﯾﻬﺎی ﺧﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻪ رﻏﻢ اراﺋﻪ ﻫﺰاران ﺧﺪﻣﺖ
در ﭘﻠﺘﻔﺮم ،ﻫﺮ ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻘﻂ ﺧﺪﻣﺖﻫﺎی درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺧﻮد
را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ
 1ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺻﺪ در ﺻﺪی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﺻﺎﺣﺒﯿﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ و اﯾﺠﺎد ارﺗﺒﺎط دوﺳﻮﯾﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن

 2ﺣﻔﻆ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
 3ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺳﻮﭘﺮ اپ ﮐﺎﻣﻼ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﻤﻨﻈﻮر
اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ و ﻓﺎداری و ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
ﮐﺎﻣﻼ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
 4دارا ﺑﻮدن ﯾﮏ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ
ً
ﻓﺎرغ از اﻧﺪازه ﻣﺎرﮐﺖ در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﯿﻨﺎ

 5ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﻗﺎﻟﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺴﺨﻪی
وب ﺑﺎ ﺻﺮف ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ و زﻣﺎن
 6دارای راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی و ﺷﮑﻞ ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﺧﺎص ﺑﺮای ﻫﺮ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و اﺟﺘﻨﺎب از ﻗﺮار
دادن ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ و از ﭘﯿﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
 7اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻃﯽ
ﻣﺮاﺟﻌﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ

 8ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
 9ﻋﺪم ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ درﺻﻮرت ﺣﺬف ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﯿﭽﺮﻫﺎ ﺑﺎ

وﺟﻮد ﻧﯿﺘﯿﻮ ﺑﻮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و وب وﯾﻮ ﻧﺒﻮدن آن
 10ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮدن اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﺎرﺗﺨﻮان ،ﮐﯿﻒ
ﭘﻮلCRM ،

 11دارا ﺑﻮدن درﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﯾﮋه ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و وارﯾﺰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﺮﯾﺪ
ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد در درﮔﺎهﻫﺎی
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ

ﻣﺰﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺣﻀﻮر در اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﯿﻨﺎ
ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮی

دارد

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎﻻ

دارد

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮ

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد

ﻓﺮوش

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮدن ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ

دارد

داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

دارد

داﺷﺘﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

دارد

اﻣﮑﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول اپ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

دارد

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﮐﻢ

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی

زﯾﺎد

درآﻣﺪ از ﻣﺸﺘﺮی

دارد

اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﭘﺘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

دارد

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﺑﺎﻻ

ﻣﺪل ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ

درﻟﺤﻈﻪ

ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ راه ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻮزه دﯾﺠﯿﺘﺎل از ﻣﻨﻈﺮ ورود ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
اﻣﮑﺎﻧﺎت

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی
ﻣﺴﺘﻘﻞ

ﺳﻮﺷﯿﺎل
ﻣﺪﯾﺎ

ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎز و
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﺎز

ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲ

ﺳﻮﭘﺮ
اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﯿﻨﺎ

اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر

ﻫﻤﻪ

ﻫﻤﻪ

ﻫﻤﻪ

ﻫﻤﻪ

ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ

ﻫﻤﻪ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

دارد

ﻧﺪارد

دارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

دارد

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎﻻ

دارد

دارد

دارد

ﻣﺘﻐﯿﺮ

دارد

دارد

درآﻣﺪ از ﻫﻤﻪ
ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮی

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

دارد

رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

دارد

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﮐﻢ

ﻧﺪارد

دارد

داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎ و
ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

دارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

دارد

اﻣﻨﯿﺖ و اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﻧﺪارد

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﺑﺎﻻ

ﺑﺎﻻ

ﺑﺎﻻ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﮐﻢ

زﯾﺎد

ﮐﻢ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

زﯾﺎد

زﯾﺎد

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ

ﮐﻢ

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ

ﮐﻢ

ﮐﻢ

ﮐﻢ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﺎه داﺷﺖ ﺳﯿﺴﺘﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻂ /ﺑﺎﻻ

ﮐﻢ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

ﮐﻢ

ﮐﻢ

ﮐﻢ

داﺷﺘﻦ ﻣﺪﯾﺎ و
ارﺳﺎل ﻋﮑﺲ وﺗﺼﻮﯾﺮ

درﺻﻮرت ﺗﻌﺮﯾﻒ

دارد

ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه

ﻣﺘﻐﯿﺮ

دارد

اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

ﮐﻢ

ﻧﺪارد

ﮐﻢ

ﮐﻢ

ﮐﻢ

زﯾﺎد

ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺎﻃﺐ

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

دارد

دارد

اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

ﻧﺪارد

دارد

ﻧﺪارد

ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

دارد

ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ

دارد

ﻧﺪارد

دارد

دارد

دارد

دارد

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮدن ﺑﺎ
اﺑﺰارﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

دارد

دارد

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

راﯾﮕﺎن

ﮐﻢ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

درﺣﺪ راﯾﮕﺎن

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺷﻬﺮی

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

ﻧﺪارد

دارد

دارد

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﺮﯾﺪ

در ﻟﺤﻈﻪ

ﻧﺪارد

در ﻟﺤﻈﻪ

ً
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻃﻮﻻﻧﯽ

ﻣﺘﻐﯿﺮ

در ﻟﺤﻈﻪ

ﺟﺪول ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ راه ﮐﺎرﻫﺎی ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ از ﻣﻨﻈﺮ ورود ﮐﺴﺐ وﮐﺎر
اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ
آﻣﯿﻨﺎ

وی ﭼﺖ

اﻣﮑﺎﻧﺎت
اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر

ﻫﻤﻪ

ﻫﻤﻪ

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮی

ﻧﺪارد

دارد

ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺪ ﮐﺎﻻ

دارد

دارد

ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﺑﺮ
ﻓﺮوش

ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد

ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎ زﯾﺎد

ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﻮدن ﺑﺎ روش ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ

ﻣﺘﻮﺳﻂ

دارد

داﺷﺘﻦ ﻓﻀﺎ و ﻃﺮاﺣﯽ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻧﺪارد

دارد

داﺷﺘﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

ﻧﺪارد

دارد

اﻣﮑﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول اپ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﮐﺴﺐ وﮐﺎر

ﻧﺪارد

دارد

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ﮐﻢ

ﮐﻢ

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی

زﯾﺎد

زﯾﺎد

درآﻣﺪ از ﻣﺸﺘﺮی

اﻃﻼﻋﯽ دردﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ

دارد

اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر در ﭘﺘﻠﺘﻔﺮم ﻫﺎی دﯾﮕﺮ

دارد

دارد

اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

ﺑﺎﻻ

ﺑﺎﻻ

ﻣﺪل ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ

در ﻟﺤﻈﻪ و ﻣﺘﻐﯿﺮ

در ﻟﺤﻈﻪ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﻮﻟﯿﺪ

درﺣﺪ راﯾﮕﺎن

درﺣﺪ راﯾﮕﺎن

ﺧﺪﻣﺎت ﺑﺎﻧﮑﯽ وﺷﻬﺮی

دارد

دارد

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺧﺮﯾﺪ

در ﻟﺤﻈﻪ

در ﻟﺤﻈﻪ
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ﻧﻤﺎﯾﯽ از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﯿﻨﺎ

Ü W° V

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﻦ :

)ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺷﻬﺮ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ واﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ(

ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻠﺘﻔﺮم
و ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮژیﻫـﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔـﺎده در آن

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺟﺎﻣﻊ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﻀﺎ:

)ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن  ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ(

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻼﯾﻦ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎرﯾﻨﺎ:

)ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﮑﺎﻧﯽ ،ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ(

اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ اﮐﻮﺳﯿﺴﺘﻢ درﻣﺎﻧﯽ ِﻣﺪآوا :

)ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،اﯾﻤﯿﺞ ﭘﺮوﺳﺴﯿﻨﮓ(

)ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ،ﺑﯿﮓ دﯾﺘﺎ،ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﺑﺮی و(...

وﺻﺪﻫﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ دﯾﮕﺮ...

www.amina.me

ﻧﺼﺐ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ

