راﮐﻮﺗﻦ ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ژاﭘﻦ ﺑﻪ
ﺟﻤﻊ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪﮔﺎن ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﭘﯿﻮﺳﺖ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
رﻣﺰارزﻫﺎ ﻫﺮ روز ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﺑﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﻻ
»راﮐﻮﺗﻦ« ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ژاﭘﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﻣﺰارزﻫﺎ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ
ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ روزاﻧﻪ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ و ﭼﻨﺪ رﻣﺰارز ﭘﺎﯾﻪ
دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
ﻓﺮوﺷﮕﺎه آﻧﻼﯾﻦ راﮐﻮﺗﻦ ) (Rakutenﮐﻪ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ در ژاﭘﻦ دارد و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻄﺮح در ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺮای رﻓﺎه ﺣﺎل ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ راﮐﻮﺗﻦ ) (Rakuten Walletو ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ،
ﺑﯿﺖ ﮐﻮﯾﻦ ﮐﺶ و اﺗﺮﯾﻮم را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ راﮐﻮﺗﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ
»راﮐﻮﺗﻦ ﭘﯽ« ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی ﺧﻮد دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﻪ ارزﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل روی ﺧﻮش ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .از
ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﮐﻮﺗﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ وﻓﺎداری ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه را در ﻗﺎﻟﺐ ﺑﯿﺖ
ﮐﻮﯾﻦ در ﮐﯿﻒ ﭘﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺧﻮد درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺎﻻ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه ﺗﺎ در ﭘﺮداﺧﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ رﻣﺰارزﻫﺎ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

راﮐﻮﺗﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ از ﻃﺮﯾﻖ رﻣﺰارزﻫﺎ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﮏ
دوﻧﺎﻟﺪ ،ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ﻣﺎرت و ﺳﻪ ﯾﻮ ) (Seiyuﻧﯿﺰ ﺟﺰو ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎ
رﻣﺰارزﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ ﭘﻮل ﺑﻪ رﻣﺰارزﻫﺎ ﮐﺎرﻣﺰدی از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
وﻟﯽ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪای ﺑﺎ رﻣﺰارزﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮان
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ رﻗﻤﯽ ﺑﻪ ارزش ﺣﺪاﻗﻞ  ۹.۴۰دﻻر و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۹۴۰دﻻر در ﻫﺮ ﻣﺎه ﺑﺎ رﻣﺰارزﻫﺎ از اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻌﺮوف ژاﭘﻨﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﺮوﯾﺲ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﺪﯾﻪای ﺟﺰﺋﯽ ﻧﯿﺰ از
اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

