ﺑﺎزاری ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﮐﺸﻮر در ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻤﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۰۱ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۸
روزﻫﺎی ﭘﺮ دردﺳﺮ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺎﺷﯿﻦ دﺳﺖ دوم و ﺧﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﺮ رﺳﯿﺪه و دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل و ﮐﺎﻻی ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن روزﻫﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎرﺑﺮدی ﺗﺮﯾﻦ
ﺗﺤﻮﻻت زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ،ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ روز ﺑﻪ روز ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺮدم را در
ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی دﺳﺖ دوم ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺧﻮدرو و دﺳﺘﻤﺰد ﻣﺸﺎورﯾﻦ اﻣﻼک ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﮐﺎﻻﻫﺎی اﯾﻨﭽﻨﯿﻨﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزار اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﺴﺖ؟
در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻣﺮدم ،ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ روی
ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ و ﮐﺎر ﺧﻮد را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺑﻪ ﺟﺎی ﺟﺬب ﻣﺨﺎﻃﺐ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺎر ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺿﻌﯿﻒ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﮐﻢ ،ﺑﺎﻋﺚ دوری و ﻋﺪم ﺟﺬب

ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزارﻫﺎﯾﯽ ﺷﺪه.

اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ،ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد ﺑﺎ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺎ ﮐﺎن

اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ را ﮔﺮم و ﺟﺬاب ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ .ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در
اﺳﺮع وﻗﺖ و ﺑﺪون ﻫﯿﭻ آﻣﻮزش ﻗﺒﻠﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺻﻮرت

راﯾﮕﺎن در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ آن ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
ﯾﮏ درب ﺟﺎدوﯾﯽ در ﺟﯿﺐ ﺷﻤﺎ !!

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﺎﻫﺎ ﭘﯿﺶ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﻠﻎ  10ﺗﺎ  20ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ،
اﻣﺎ ای دل ﻏﺎﻓﻞ! ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻧﻮ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ و ﺟﺎدوﯾﯽ ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ و ﯾﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺳﻮﭘﺮ ﻣﻦ!! ﻣﺴﻠﻤﺎ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ دﺳﺖ
دوم ﺗﻤﯿﺰ ﮔﯿﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺪاوم و ﻓﺮاوان ﺑﺎ ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻃﻮﻻﻧﯽ دارد.
وﻟﯽ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﯿﺐ ﺧﻮد ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ و ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺧﻮد را در ﺑﯿﺎورﯾﺪ و ﺧﻮد را ﻣﯿﺎن ﻫﺰاران
ﻣﺎﺷﯿﻦ دﺳﺖ دوم ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺮ و ﺗﻤﯿﺰ روﺑﺮو ﺷﻮﯾﺪ .اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ
دوﺳﺖ داری ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره دارﯾﺪ؟ ﺳﺮ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﺑﺎزارﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻧﻤﯽ آورﯾﺪ؟ و ﺣﺘﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﻨﻮی

ﺳﺎده را ﺑﻠﺪ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻧﮕﺮان ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ ،ﭼﺮا ﮐﻪ ﯾﮏ اﭘﺮاﺗﻮر و ﻣﺸﺎور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺎ ﻧﺎم و ﺷﻤﺎره ﻣﻌﯿﻦ در
اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﮐﺎﻻ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ.
اﻣﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ درآﻣﺪ و ﺑﺎزاری ﺑﺮای
دﯾﺪه ﺷﺪن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ).واﺳﻂ ﮐﺎﻻ(
واﺳﻂ ﮐﺎﻻ :ﺑﺎ ﻫﺮ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ داری ﭘﻮﻟﺪار ﺷﻮ!!
ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮده ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺳﻮال اﺳﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮﻟﺪار
ﺷﻮﯾﻢ؟ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ راﻫﯽ را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﺗﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺮﭘﺎ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺧﻮد ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﺳﺎده ﺗﺮﯾﻦ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻓﺮوش اﺳﺖ ،ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ،ﻣﻠﮏ و ﺧﻮدرو ﻧﻮ
و دﺳﺖ دوم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺎﻻ .اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی از ﺟﻤﻠﻪ
واﺳﻄﻪ ﻫﺎ ،اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎری و ﻧﺒﻮد ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺮای دﯾﺪه ﺷﺪن روﺑﺮو اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد را از اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻣﻨﺼﺮف ﮐﺮده و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.
واﺳﻂ ﮐﺎﻻ
واﺳﻂ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻣﻮاﻧﻌﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ در ﺑﺎزار و ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﺮوش ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽ

ﺷﻮد را رﻓﻊ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﮐﻢ ﮐﺮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺮ ﺑﺎزده را ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮﺟﻮد آورد ﺗﺎ ﮐﺎﻻی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯽ واﺳﻄﻪ در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ

ﻫﺰاران ﻧﻔﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

واﺳﻂ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺳﺎده ﮐﺮدن ﻓﻀﺎی اﺻﻠﯽ و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﯾﺠﺎد ﻧﻮار ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺎده ﺗﺮ ﺑﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت و اﯾﺠﺎد ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺻﻮﺗﯽ ،راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ
واﺳﻂ ﮐﺎﻻ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﺗﺎ ﺷﻤﺎ در ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ و ﺑﯽ

واﺳﻄﻪ ،و ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ای اﺿﺎﻓﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺴﻠﻤﺎ در ﺑﺎزار ﮔﺮان ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﮐﻪ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ را ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ و زﯾﺎدی را ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واﺳﻂ ﮐﺎﻻ،ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮ رﻓﺴﻨﺠﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤﺪودی ﮐﻪ
دارﯾﺪ ﺑﯿﺎﺑﯿﺪ .
ﭼﺮا واﺳﻂ ﮐﺎﻻ و اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﻪ؟
اﭘﺮاﺗﻮر و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ،اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ وﯾﮋه ،ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش
راﯾﮕﺎن ،ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در ﺷﻬﺮ ﺧﻮد ،راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﺳﺎده ،اﻣﮑﺎن ﭼﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ،ﻧﺸﺎن ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ،ﮐﯿﻒ ﭘﻮل  ،ﻓﻀﺎی اﻣﻦ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ
آﮔﻬﯽ ﻫﺎی ﺧﻮد ،دﻋﻮت از دوﺳﺘﺎن و درﯾﺎﻓﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺪﯾﻪ و )…( واﺳﻂ ﮐﺎﻻ را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻨﯽ

ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎی ﺧﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

