ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮ در روزﻫﺎی ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﺳﺎز ﺑﯿﺪک  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
واﺣﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۰۸ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹
اﯾﻦ روزﻫﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ و ﺷﻤﺎﯾﻞ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ ﭘﯿﺶ ﺗﻔﺎوت ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا ﮐﺮده،
اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎری ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ،ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و آﻧﻼﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺷﺎﻧﺲ
ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﺷﯿﻮع وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻃﯽ ﺷﺪ .اﻧﮕﺎر ﮐﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ،ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺰوری ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮد و در دل
ﻣﺮدم ﺟﺎی داد .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز ﻫﻤﭽﻮن ﺑﯿﺪک در ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم ﮐﺴﺐ و

ﮐﺎرﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ روزاﻓﺰوﻧﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.
درﺑﺎره ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز ﺑﯿﺪک

ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺘﺎن از ﺑﯿﺪک ﺑﮕﻮﻢ ،وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎزی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺬارد .دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺜﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽروﯾﺪ و دﻟﺘﺎن ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺪون آﻧﮑﻪ ﻣﺘﺼﺪی
ﻓﺮوﺷﮕﺎه داﺋﻤﺎً وﺿﻌﯿﺘﺘﺎن را ﭼﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻫﺮ آن ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﺮو ﮐﻨﯿﺪ و در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﺨﺮﯾﺪ! ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز ﺑﯿﺪک ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮدﺗﺎن
را ﺑﺎ ﻫﻤﺎن ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ دوﺳﺖ دارﯾﺪ ﺗﻬﯿﻪ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﯿﺪک در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ و ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺘﺎن ﻣﯽآﯾﺪ .ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ
ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎت ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و
ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﯿﺪک ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﺳﺎده ،ﻓﺮوﺷﮕﺎه
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﺷﺎن را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ.
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ،ﺗﻮﺳﻌﻪ و رﺷﺪ زﯾﺎدی ﭘﯿﺪا
ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ،ﻫﻢ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﻫﻢ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﭘﺮ از ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ دﺳﺘﻪ ﺧﺎﺻﯽ از اﻓﺮاد از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ
ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻻزﻣﻪ ﻗﺮن  21و ﻋﺼﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻢ ﮔﺴﺘﺮش
ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺑﯿﺎﺪ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﻟﺰام داﺷﺘﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و ﺷﺮاﯾﻂ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ آﻣﺪن ﮐﺮوﻧﺎ،

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﺤﺮان ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه و
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ رﻓﺖ .اﻣﺎ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ در روش ﺳﻨﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽﻫﺎ و ﻗﺮﻧﻄﯿﻨﻪ و ﺗﻤﺎﻣﯽ
اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺰرﮔﯽ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد رﻗﻢ زدﻧﺪ.
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﻮﺷﯿﺎری و
دﻗﺖ ﺧﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﻔﺎده را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺤﺮان ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ
درﺻﺪ رﺷﺪ و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ از ﻗﺒﻞ ﮐﺮوﻧﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﻨﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ
ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻢ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ اﻧﺘﻘﺎل دادﻧﺪ.
ﺑﯿﺪک ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ؟
اﺻﻼ ﺑﯿﺪک ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم
ﺣﺎﻻ ﺑﯿﺎﺪ ﺑﺮوﯾﻢ ﺳﺮ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ و آن ﻫﻢ اﯾﻨﮑﻪ
ً
دﻫﺪ؟ ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻨﯿﻢ و ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﻣﺎن را دﺳﺖ آن ﺑﺴﭙﺎرﯾﻢ؟
ﺑﯿﺪک ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺧﻼق و ﺣﺮﻓﻪای از ﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﺑﺎاﻧﮕﯿﺰه و ﺳﺨﺖﮐﻮش اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ دارﻧﺪ در ﻧﻮع
ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﺸﻮر ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﯾﺪه آل و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ را ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ

ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺳﺎﺧﺖ و ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻧﻤﯽروﻧﺪ .ﭘﺮوﺳﻪ ﮐﺎری و
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﯿﺪک ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎدی دارد و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻧﯿﺰ
ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ذﮐﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻨﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ:
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎد اﻋﺘﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ :ﻗﻄﻌﺎً ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﺘﺎن وﺟﻮد
ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻠﻨﺎً ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﺪ ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ

ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارد.

ﻋﮑﺎﺳﯽ از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﺑﺎرﮔﺬاری آﻧﻬﺎ :ﻋﮑﺎﺳﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻫﻢ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر
ﺷﻤﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﺎﻃﺮه ذﻫﻨﯽ و ﺑﺼﺮی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎﻫﺸﺎن را

ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ :ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﻬﻢ و ﻣﻔﯿﺪی ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﺮﯾﺪ را ﻫﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ و ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن راﺣﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
راهاﻧﺪازی ﺑﻼگ :ﺑﺨﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان را اﻓﺰاﯾﺶ داده و اﺣﺘﻤﺎل
ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻮﺗﻮر ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﻧﯿﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﮕﺎه :ﻗﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ را راﺣﺖ ﮐﺮده و ﺑﺎ
دﺳﺘﻪﺑﻨﺪیﻫﺎ و ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﮕﻮﻢ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻻزم اﺳﺖ ،اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﺑﺎﻻ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﻮﮔﻮ :ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ راه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﺷﻤﺎﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺷﻤﺎ
را در ذﻫﻦ او ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﺮا ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺳﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺪک را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺑﯿﺪک ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﺟﺴﺎرت را ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎی ﻻزم و
دﻗﯿﻖ ﺑﺮای رﺷﺪ ﺑﺮﻧﺪﯾﻨﮓ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮدﺗﺎن را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و دﻏﺪﻏﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﯾﺖ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺧﻮد را در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ
ﻣﻤﮑﻦ در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺧﯿﺎل راﺣﺖ از اﻋﺘﻤﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﺳﺎز داﺷﺘﯿﺪ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻓﺮوش ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎﺳﺖ و اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺧﺮﯾﺪ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮدﺗﺎن رﻫﺎ ﮐﻨﺪ .ﺷﻤﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ارﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﺑﯿﺪک ﺑﺴﭙﺎرﯾﺪ .اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺷﻤﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮردﻧﻈﺮﺷﺎن را از وبﺳﺎﯾﺖ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽﺗﺎن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﯿﺪک آن ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺳﺮﯾﻊﺗﺮﯾﻦ و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راﺣﺖﺗﺮﯾﻦ راه ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺘﺎن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮل ،ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ دردﺳﺮی را اﺣﺴﺎس ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﺪک اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺪک ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ و

ﻗﺪمﻫﺎی اول را ﭘﯿﺶ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .در ﮐﻨﺎر اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ ﮐﻪ از ﻣﺸﺎوره راﯾﮕﺎن ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و
ﭘﺮوﺳﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻓﺮوﺷﮕﺎه را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪﺗﺮی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

