اﺳﺘﺎرﺗﺎپ ﭘﺎدرو ﺳﺮوﯾﺲ ﭘﺮداﺧﺖ و ارﺳﺎل
آﺳﺎن ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ را راهاﻧﺪازی ﮐﺮد
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮآرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
»ﭘﺎدرو« اوﻟﯿﻦ ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺴﺘﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺧﻮد
ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ و ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﭘﺎدرو در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار دارد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی و از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞوﻧﻘﻞ و ﻟﺠﺴﺘﯿﮏ
ً

اﺑﺰارﻫﺎی آیﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻃﯽ اﯾﻦ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ از ﮔﺮوهﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت آﺷﻨﺎ ﺷﻮد.
ﭘﺎدرو ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ را ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﺴﻬﯿﻞ ﭘﺮداﺧﺖ و ارﺳﺎل ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
راهاﻧﺪازی ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﻤﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺼﻞ ﮐﺮدن ﺻﻔﺤﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام

ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﭘﺎدرو ﺧﻮدﺷﺎن و ﻗﺮار دادن ﻟﯿﻨﮏ »ﭘﺮداﺧﺖ آﺳﺎن« در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﺸﺎن
اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ،ﭘﺮداﺧﺖ و ارﺳﺎل ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺴﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم ﺟﺪی ﭘﺎدرو ﺑﺮای رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻮﺷﺎل ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ در ﮐﺸﻮر اﺳﺖ.

ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﯿﺶ از دو ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۸۰۰ﻫﺰار اﮐﺎﻧﺖ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﺎرﺳﯽ
ﻓﻌﺎل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ  ۹۰۰ﻫﺰار ﻧﻔﺮ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ۲۵ﻣﯿﻠﯿﻮن اﯾﺮاﻧﯽ در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در اﯾﺮان )و ﺣﺘﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ(

ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد و از ﻣﻌﺪود ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز در اﯾﺮان دﭼﺎر ﻓﯿﻠﺘﺮﯾﻨﮓ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ.
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ روزاﻧﻪ ﺑﯿﺶ از  ۷۰۰ﻫﺰار ﺳﻔﺎرش از ﻃﺮﯾﻖ
ً
ﺣﺪودا  ۱۵۰ﻫﺰار
اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در ﮐﺸﻮر ﺛﺒﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ارزش ﻫﺮ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ آﻣﺎرﻫﺎ ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻌﺪاد ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش در ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﯾﺮان اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن از ﺑﺰرگ ﺑﻮدن ﻣﺎرﮐﺖ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﯾﮕﺮی
دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮدش ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺠﻤﯿﻌﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۴۰ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﺑﺮآورد ﻣﯽﺷﻮد.
ﭘﺎدرو ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻌﯽ دارد ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻤﻦ
و ارﺳﺎل آﺳﺎن را ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻗﺖ زﯾﺎدی را ﺻﺮف ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت راﯾﺠﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ
و ﺷﯿﻮه ارﺳﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در واﻗﻊ ﭘﺎدرو ﻫﻤﭽﻮن ﯾﮏ دﺳﺘﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﺧﺮﯾﺪ در ﻓﻀﺎی اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻣﺴﺎﻟﻪ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﻧﺤﻮه درﺳﺖ ارﺳﺎل ﻫﻤﯿﺸﻪ از دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ
ﮐﺎرﺑﺮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯿﺰان ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻨﻮز ﮐﺎر درﺳﺘﯽ
اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺗﯿﻢ ﭘﺎدرو ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺮای ﺣﻞ آن ﻗﺪم ﺑﺮدارد .در
ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﯿﻢ ﭘﺎردو ،اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ
ﭘﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد .ﮐﺎرﺑﺮان در اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻫﻤﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺴﺘﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﻗﯿﻤﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﺎدرو ﺑﺎ ﻧﺴﺨﻪ وﯾﮋه ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﻓﻌﺎل در اﯾﻦ
ﻓﻀﺎ آﻣﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻟﯿﻨﮏ ﮐﻪ در ﻗﺴﻤﺖ “ﺑﯿﻮ” ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ

داﯾﺮﮐﺖ در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻔﺎرش و ﻫﺰﯾﻨﻪ
ارﺳﺎل از ﻃﺮﯾﻖ درﮔﺎه ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰه درﺧﻮاﺳﺖ ارﺳﺎل را ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮاﻣﯽ ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ در ﭘﺎدرو ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺮاﺣﻞ
ﻟﯿﻨﮏ ﻧﻬﺎﯾﯽ را در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

