ﻣﺪﯾﺮان دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ۵۰ :درﺻﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۱ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﻣﺪﯾﺮان دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﯾﮏ ﺳﻮم ﻓﺮوش ﮐﻞ ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ را ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎرج از
ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۵۰درﺻﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﺎرج از ﺗﻬﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﻤﯿﺪ
و ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ،ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬاران دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻋﻼم آﺧﺮﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ،ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ  ۷۰درﺻﺪ ﻓﺮوش
ﮐﻞ ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲ )ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ( از ﺳﻮی »ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدﻣﯽ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد؛ آﻣﺎری ﮐﻪ در
ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »آﻣﺎزون« ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺑﻪ  ۶۰درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺪ.

دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ و رﺷﺪ در دوران ﮐﺮوﻧﺎ
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎل در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺗﻌﺪادی از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ؛ آﻧﻬﻢ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺪرت ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮدم و اﻓﺖ
ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ارزش رﯾﺎل ،ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،زﻧﺠﯿﺮه ﺗﺄﻣﯿﻦ و واردات و در ﻣﺠﻤﻮع ،وﺿﻌﯿﺖ
ﭘﯿﭽﯿﺪه و دﺷﻮاری را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻤﺎم
اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت »ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی« ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻣﻞ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲ رﺷﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در اﯾﻦ اﯾﺎم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
»ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی« دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺷﯿﻮع ﮐﺮوﻧﺎ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺘﻌﺪدی دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﺮد و روی ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ ﻗﺪرت و
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر
ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﮐﺮده و ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﯽ ﺟﺰ ﺗﻬﺮان ﻧﯿﺰ آوردهﻫﺎی ﻣﻬﻤﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.

ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮدﻣﯽ در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۹۰درﺻﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه )ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد( در
دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ را ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮔﻔﺖ ۷۰» :درﺻﺪ ﻓﺮوش ﮐﻞ ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲ )ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ( ﻫﻢ از ﻃﺮف ﺳﻠﺮﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد «.در اداﻣﻪ ،ﺳﻌﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی اﯾﻦ آﻣﺎر  ۷۰درﺻﺪی را ﺑﺎ
ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﻣﻮﻓﻖ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﻣﺜﻞ آﻣﺎزون ،ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :در آﻣﺎزون ۶۰
درﺻﺪ ﻓﺮوش از ﻃﺮف ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد و  ۴۰درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ«.

ﭼﺎﻟﺶ راﺿﯽ ﮐﺮدن ﻣﺸﺘﺮی و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﭘﻠﺘﻔﺮم دو ﺳﻮﯾﻪ
آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دوﺳﻮﯾﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ داﺷﺘﻨﺪ ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺮم اﻓﺰاری ﺑﺎ اراﺋﻪ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن از اراﺋﻪ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﮐﺎﻻ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد .آﻧﻬﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ دوﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ و در ﮐﻨﺎر
ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﯿﻢﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﻣﺮوزی در ﺣﺎل ﻧﻘﺶ آﻓﺮﯾﻨﯽ دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن اﻣﺮوزی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺮادران ﻣﺤﻤﺪی ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ اﺻﻠﯽ در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دو ﺳﻮﯾﻪ اﺷﺎره ﮐﺮدﻧﺪ» :اﯾﺠﺎد
ﺗﻮازن« .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻻﮐﻠﻨﮕﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮدﻧﺪ رﺿﺎﯾﺘﻤﻨﺪی ﻫﺮ دو ﻃﺮف
)ﭼﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﭼﻪ ﺧﺮﯾﺪار( ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ اﺳﺖ و آن را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﺗﺸﺮﯾﺢ
ﮐﺮدﻧﺪ:

»در ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺮﺟﻊ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺪف دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ اﯾﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ دو ﻃﺮف ﺑﻮد .ﻣﺴﺎﻟﻪای ﮐﻪ در
آﻏﺎز ﮐﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪهﻫﺎ ﺷﺪ و ﺣﺘﯽ ﺷﺎﯾﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ در
ﺣﺎل ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﺸﺘﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ اﻓﺴﺎر ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﻮد!«

ﮐﻔﻪ ﺗﺮازو ﮐﺠﺎﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه؟
در اداﻣﻪ اﯾﻦ روﯾﺪاد» ،ﺣﺎﻣﺪ ﻧﻮاب ﺗﻬﺮاﻧﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ واﺣﺪ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺳﺆال ﻣﻬﻤﯽ را
ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ دﻏﺪﻏﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ اﺳﺖ» :آﯾﺎ درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻔﻪ
دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﺳﻨﮕﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ؟« ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ
ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی دوﺳﻮﯾﻪ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪی ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ
دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﺎ آنﻫﺎ دﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎن اﺳﺖ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ﻣﻄﺮح ﺷﺪهاﻧﺪ و دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ اﻟﺰاﻣﺎً

در اوﻟﯿﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت

ﺟﺪﯾﺪ ،روز ﺑﻪ روز ﺑﻬﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.

راهﺣﻞﻫﺎی دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ راه ﺣﻞ ﺟﺪﯾﺪی اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ» :ﯾﮑﯽ از اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ً
اﺧﯿﺮا در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ Customer Background Check ،اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺮخ ﻋﻮدت ﮐﺎﻻﻫﺎ
از ﺳﻮی ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ «.آﻧﻬﺎ ﺑﺎور دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺳﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺮﮐﺰ زﯾﺎدی روی
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﮐﻨﺎر ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و اﯾﻦ راه را در ﺳﺎل ﺑﻌﺪی ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد ﭼﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در واﻗﻊ ﻫﻤﮑﺎران اﺻﻠﯽ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ در راﻫﺶ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در اﯾﻦ ﻣﺮاﺳﻢ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﮐﻪ »ارﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه« ﻧﺎم

دارد اﺷﺎره ﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮرد ﯾﮑﯽ از ﮔﺎمﻫﺎی ﺑﺰرگ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﻋﻼم ﺷﺪ .ﺑﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ در ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی دﯾﺠﯽﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺟﻨﺎس ﺧﺎص ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻞ و ﮔﯿﺎه

ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﮔﺴﺘﺮه داﻣﻨﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ ﭘﻬﻨﺎور ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ در ﻣﺎهﻫﺎی اﺧﯿﺮ رخ داده اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش
ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ رد ﺷﺪن ﻣﺤﺘﻮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﮐﺎر آﻧﻬﺎﺳﺖ .در
اداﻣﻪ ﺣﻤﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪی از ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎرﮐﺖ ﭘﻠﯿﺲ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش
ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎل در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺧﺒﺮ دادﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺧﺒﺮ ﺧﻮش ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ ،ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﮐﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻋﻼم ﺷﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﻣﺎرﮐﺖ
ﭘﻠﯿﺲ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻃﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮔﻮش داده ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ
ﺣﻞ ﺷﻮد.

ﺗﻘﺪﯾﺮ از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ
در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ از اﯾﻦ روﯾﺪاد ،دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ از  ۷ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ ﻓﺮوش را داﺷﺘﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎ در ﺣﻮزهﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻓﺮوش ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻓﺮوش ﻗﻄﻌﺎت راﯾﺎﻧﻪ ،ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک ،ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ و ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ.

ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ را در اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

