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ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺘﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۲ ،آﺑﺎن ۱۳۹۹
ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »اﮐﺎﻻ رﻧﮏ« ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ  rank.okala.comرا
راهاﻧﺪازی ﮐﺮده ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در آن ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺘﯽ رای ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﯾﺎ از
ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ،ﺗﻨﻮع ﺑﺎﻻی ﻣﺤﺼﻮﻻت ،ﮐﺎر را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﮑﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻈﺮات ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در ﺧﺼﻮص ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺳﻮﭘﺮ ﻣﺎرﮐﺘﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ .در
ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻗﺪﯾﻢﺗﺮﻫﺎ ،ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﻢ ﺑﻮد و اﻣﮑﺎن اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن
ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ آنﻫﺎ وﺟﻮد داﺷﺖ .اﻣﺎ در دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن و دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ
اﻣﺮوز ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان در ﻣﯿﺎن ﮔﺬاﺷﺖ و اﻧﺘﺨﺎب از ﺑﯿﻦ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ را
آﺳﺎن ﮐﺮد.
رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت در  5دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻟﺒﻨﯿﺎت و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻨﯽ«» ،ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ«» ،ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و
ﺗﻨﻘﻼت«» ،ﺧﻮاروﺑﺎر« و »ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ« اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ در ﺧﺼﻮص ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﯾﮏ
ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ ﭘﻮدر ﻗﻬﻮه ﻓﻮری
ﺑﺨﺮﯾﺪ؛ اﻣﺎ ﻧﻤﯽداﻧﯿﺪ ﮐﺪام ﺑﺮﻧﺪ ﭘﺮﻃﺮﻓﺪارﺗﺮ اﺳﺖ و ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ آن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻮاردی ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ وارد اﮐﺎﻻ رﻧﮏ ،ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﻮدر ﻗﻬﻮه ﺑﺸﻮﯾﺪ ﺗﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺮدﻣﯽ ،ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻗﻬﻮه و ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ روی ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﺑﺪﻫﯿﺪ ،آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ.
ﺳﻮاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎﯾﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺻﺪاﻗﺖ در
ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ .اﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از رایدﻫﯽ ﻣﻐﺮﺿﺎﻧﻪ ،ﺗﺪاﺑﯿﺮی را
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪه ﺗﺎ رﺗﺒﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ ﺑﯽﻃﺮف و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺠﺮﺑﻪی ﮐﺎرﺑﺮان واﻗﻌﯽ ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.
ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺒﻠﯿﻎ در رایﮔﯿﺮیﻫﺎ دﺧﻞ و ﺗﺼﺮف داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻫﺮ اﮐﺎﻧﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎص از ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺑﺎر رای داد.

اﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺳﺎن ﺳﺎزی ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ و اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺘﯽ ،ﺑﺴﺘﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮده ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮ ﻃﺮﻓﺪارﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه و ﻧﻈﺮات ﺻﺎدﻗﺎﻧﻬﯽ ﻣﺮدﻣﯽ
اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد راﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺷﻤﺎ دﻋﻮت ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺮ ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﯾﺪ رای ﺑﺪﻫﯿﺪ و از ﻧﻈﺮات دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

