دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﻨﺪو را رﺳﻤﺎ ﺑﺮای داﻧﻠﻮد
در دﺳﺘﺮس ﻋﻤﻮم ﮐﺎرﺑﺮان ﻗﺮار داد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
آرش ﭘﺎرﺳﺎﭘﻮر | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۵ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﭘﯿﻨﺪو ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی
ﮔﺮوه دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ در روزﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ اﺳﻔﻨﺪ  1399آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن در اپ اﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻗﺎﺑﻞ داﻧﻠﻮد اﺳﺖ.
اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻮ و دﺳﺖ دوم و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر
اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﺮده و اﻋﻼم ﺷﺪه ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت آن راﯾﮕﺎن

اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶﺗﺮ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ در ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﭘﯿﻨﺪو ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده ﺑﻮد .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ »اﻣﯿﺮ ﺣﺴﻦ ﻣﻮﺳﻮی« ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﯿﻨﺪو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﮔﻬﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ  ۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻨﻮع ﮐﺎﻻﯾﯽ در
دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﺑﭽﺴﺒﺎﻧﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ آﮔﻬﯽ ﮐﺎرﺑﺮان ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﯿﻨﺪو ،در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ در ﻣﯽآﯾﺪ و
در دﺳﺘﺮس  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪهی ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ،
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻨﺎر ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻮ ،آﮔﻬﯽ ﮐﺎرﺑﺮان را ﻫﻢ ﺑﺮای ﻫﻤﺎن ﮐﺎﻻ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮی ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ۴۰»» :ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﺎرﺑﺮ ﻓﻌﺎل ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ
اﯾﻦ ﻣﻮارد را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎدﻻﻧﻪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻮی ﮐﺎﻻ
ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ«.
وﺻﻞ ﺷﺪن آﮔﻬﯽﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ در اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﻨﺪو ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ دارد و آن ﻋﺪم
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ وارد ﮐﺮدن اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺗﺴﻬﯿﻞ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد آن ﻣﺤﺼﻮل در دﯾﺠﯽﮐﺎﻻﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺳﻮی در ﭘﯿﻨﺪو ﺑﺨﺶ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﺎﻃﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش ﻟﺒﺎس دﯾﺠﯽ ﮐﺎﻻ ﻗﺮار دﻫﺪ «.در واﻗﻊ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﻨﺪو ﻋﻼوه ﺑﺮ
اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺟﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺧﺎص ،اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﻨﺪو ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد
را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﮕﺬارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزه
ﮔﺴﺘﺮدهای از اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﯿﺎﻃﯽ در دﺳﺘﻪ ﻣﺪ و ﭘﻮﺷﺎک ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ در دﺳﺘﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺎرﮐﺖﭘﻠﯿﺲ دﯾﺠﯽﮐﺎﻻ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ
ﻫﺪف اﺻﻠﯽ ﭘﯿﻨﺪو ،ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﭘﻠﺘﻔﺮم
ِ

ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺮﺟﻮﻋﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻻی دﺳﺖ دوم و ﺑﺎ
ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻗﯿﻖ و ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﺑﺴﺘﺮی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن اﺳﺖ.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﺑﺮان اﻧﺪروﯾﺪ و  iOSﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ و اﺳﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻧﺪروﯾﺪی و  iOSﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﻠﻮد و اﺳﺘﻔﺎده از اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﭘﯿﻨﺪو اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

