 10فروشگاه اینرتنتی برتر ایران در سال 94
فروشــگاه های اینرتنتی ایرانی که در ســال  94فعالیت خود را از دیگر فروشــگاه ها بهرت انجام داده اند بررســی کرده
ایــم و نقــاط قــوت و ضعــف آنهــا را عنــوان کــرده ایــم تــا بهرتیــن فروشــگاه هــای اینرتنتی ایرانــی را معرفــی کنیم.
در ای ـران مدتــی اســت کــه بــازار فروشــگاه اینرتنتــی و خریــد آنالیــن بســیار داغ و پــر از خربهــای جدیــد اســت،
بــه همیــن جهــت تصمیــم داریــم  10فروشــگاه برتــری کــه ســال  94توانســتند در صــدر باقــی مباننــد را بــر اســاس
معیارهای مشــخصی تعییــن و معرفی کنیم.
فروشــگاه اینرتنتــی بــه ســایتی گفتــه می شــود که به ارائــه کاال یا خدماتــی به صورت آنالین مشــغول اســت ،اما ما در
اینجــا قصــد داریــم فقــط فروشــگاه هــای ارائه کننــده کاالهــای فیزیکی را بــا یکدیگر مقایســه کنیم و رساغ فروشــگاه
هــای خدماتی در مطلبــی دیگر خواهیم رفت.
در ایــن مطلــب فروشــگاه ها بر اســاس خالقیت ،نــوآوری ،میزان بازدیــد ،تجربه کاربری ،تجربه خریــد ،نحوه بازاریابی
و مــوارد تخصصــی دیگــر تــا حــدی کــه امــکان بررســی آنهــا وجــود داشــته باشــد مــورد ارزیابــی قـرار مــی گیرنــد و بر
اســاس رتبــه ای کــه بدســت آورده انــد منتــر شــده انــد.
شــایان ذکــر اســت کــه فروشــگاه هــا بــر اســاس معیــار هــای مطــرح شــده رتبــه بنــدی شــده انــد و ســعی مــی
شــود در مــورد هــر فروشــگاه مزایــا و معایــب بررســی شــده مطــرح شــوند تــا بتــوان بــه کیفیــت و نحــوه مقایســه
فروشــگاه هــا نگــرش بهــری پیــدا کنیم ،در ادامه وب ســایت های فروشــگاه اینرتنتــی را معرفی می کنیم و به بررســی
آنها خواهیم پرداخت.
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 -1دیجی کاال:
بزرگرتین فروشــگاه اینرتنتی ایران از دید عموم وب ســایت دیجی کاال اســت که تقریبا در همه موارد مطرح شــده در
بــاال تــا حــد ممکــن خــوب کار کرده اســت .دیجی کاال نزدیک به  10ســال اســت که فعالیــت خود را آغاز کرده اســت
و در ابتــدای کار ماننــد همــه فروشــگاه هــای اینرتنتــی بســیار ســاده و بــا محصوالتــی بــا تنــوع پایین فعالیــت خود را
آغــاز کــرد.

از جملــه مزیــت هــای کلیــدی ایــن وب ســایت مترکز روی رضایت مشــری بوده اســت که در متام مــدت فعالیت خود
بســیار بــه ایــن موضــوع اهمیــت داده اســت ،امــا اخیـرا ایــن رشکــت با مشــکالتی مواجه شــده اســت که باعــث افت
کیفیــت خدمــات مشــریان آن شــده اســت و در همیــن خصــوص نیــز ویدیویــی در ســایت مدیــر وب منتــر گردیده
است.
دیجــی کاال از ابتــدای کار خــود ســعی در معرفــی کاالهــای دیجیتــال و نوشــن  reviewهــای اختصاصــی بـرای آنهــا
داشــت و همین موضوع ســبب می شــد کاربران برای کســب اطالعات دقیق از یک کاال به دیجی کاال مراجعه کنند،
امــا در آن زمــان کــه فرهنــگ خریــد اینرتنتــی هنــوز بــه ایــن جایــگاه نرســیده بود اکــر افراد بـرای کســب اطالعات به
دیجــی کاال مراجعــه مــی کردنــد و پس از انتخاب محصول مد نظرشــان به بــازار مراجعه می کردند.
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بــه جـرات مــی تــوان گفــت دیجــی کاال در ترویــج فرهنگ خریــد اینرتنتی در ایـران نقش بســیار مهمــی دارد و در آن
زمــان کــه فروشــگاه هــای زرد بــه ارائــه کاالهــای بی کیفیت مشــغول بودنــد دیجی کاال تنها مســیر آنالین بـرای خرید
کاال از طریــق اینرتنت بود.
امــا خــوب گــذر زمــان و ترویج اســتفاده از خدمات آنالین توســط دولت و رســانه هــا کم کم مردم را به ســمت خرید
آنالیــن هدایــت کــرد و در نهایــت غولــی بــه نــام دیجــی کاال را ســاخت تــا بتوانــد نیازهــای یک کشــور را بـرای مدتی
تامیــن کند.
امــا خــوب چنــدی نگذشــت کــه صــدای بلنــد ســودهای کالن فروشــگاه اینرتنتی در رســانه ها رقبــای دیگر را هوشــیار
کــرد و ســایت هــای فروشــگاه اینرتنتــی جدیــدی راه اندازی شــدند.
دیجــی کاال هنــوز هــم در صــدر جــدول قرار دارد ،با اینکه چندی پیش ســعی کردیم با برگزاری مســابقه ای و دریافت
نظــر مشــریان ایــن ســایت را تحلیــل کنیــم و صــدای مشــریان را بــه گــوش دیجــی کاال برســانیم تــا خدمات مشــریان
قبلــی کــه دریافــت مــی کردیــم را مجــدد دریافت کنیم ،اما هنوز هــم در همه موارد با فاصله زیــادی دیجی کاال را در
صــدر جــدول داریم.
از نظــر خالقیــت فقــط مــی توانیــد ویدیوی ســقف خیالتان کجاســت را مشــاهده کنید تــا کامال به خالقیــت باالی این
رشکــت پــی بربیــد و از نظــر نــوآوری نیــز وارد شــده بــه بازارهــای جدیــد و روشــهای متفــاوت ارســال و پیشــنهادات
ویژه دیجی کاال هنوز هم جذاب به نظر می رســد ،در میزان بازدید ســایت که الکســا کامال این موضوع را تایید می
کنــد و از نظــر مــن یکــی از بهرتیــن تجربــه های کاربری و تجربــه خرید را در هنگام جســتجو در دیجی کاال می توان
تجربــه کــرد و در پایــان نیــز اگــر صحبــت نحــوه بازاریابــی باشــد چیــزی مشــخص اســت پیونــد دیجــی کاال و رشکــت
 Anetworkکمــی بیــش از حــد تصــور صاحبــان دیجــی کاال باعث رشــد و تبلیغــات این رشکت شــد(که در اصل علت
بوجــود آمــدن مشــکالت اخیر این فروشــگاه اینرتنتی نیــز همین بود)

مزایای دیجی کاال:

رسعت بسیار باال سایت و جستجوی رسیع
تجربه کاربری فوق العاده
پیشنهادات روزانه جذاب
ایمیل مارکتینگ
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بخش  TVو بخش MAG

ارایه کلیه کاالها در یک سبد
امکان مطلع شدن از موجود شدن کاالها
سیستم ترغیب به خرید مجدد (دیجی بن)
معرفی دقیق کاالهای ارائه شده
 7روز گارانتی کاالهای خریداری شده
مشخصات فنی دقیق محصوالت
ثبت نام رسیع در هنگام سفارش
نرم افزار مناسب گوشی هوشمند
منایش نسخه سه بعدی کاالهای پر مخاطب
و…

معایب دیجی کاال:

کاهش رسعت ارسال سفارشات (به تازگی)
عدم پیگیری مجدد پس از لغو سفارش
عدم امکان تعقیب دقیق وضعیت سفارش
نداشنت نسخه واکنش گرا
عدم امکان خرید کاالهای مرتبط با یک کاال (خرید گوشی به همراه ضدخش و قلم مخصوص)
نداشنت سیستم تخفیف هنگام خرید
نرفنت به سمت بازارچه آنالین مانند فروشگاه های بزرگ دنیا ()Maketplace
بخش پرسش و پاسخ بی فایده در محصوالت
عدم ارائه خدمات خاص به مشرتیان ویژه که خریدهای زیادی دارند
مشخص نبودن وضعیت سفارش پس از تحویل به پیک در تهران و نداشنت راه ارتباطی با فرد پیک موتوری
عدم متایل تحویل کاال در داخل ساختامن و نیاز به رفنت به درب ورودی برای تحویل کاال در تهران
نداشنت بخش شکایات مشرتیان و عدم پیگیری شکایات
نداشنت نرم افزار مخصوص تبلت
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بــا توجــه بــه همــه مــوارد گفتــه شــده بــاز هــم رتبــه یــک را بــه دیجــی کاال مــی دهیــم و آن را در بــاالی جــدول
معرفــی مــی کنیــم ،بــا همه معایبی که مطرح شــد باز هم منی تــوان هنوز جایگزینی برای دیجــی کاال در صدر جدول
پیــدا کــرد و هنــوز هــم اولیــن گزینــه برای ســفارش آنالیــن کاال در ایـران دیجی کاال اســت.

 -2بامیلو

فروشــگاه اینرتنتی بامیلو تا آنجا که مشــخص اســت توســط یک رشکت غیر ایرانی حامیت و راه اندازی شــده اســت!
رشکــت راکــت اینرتنــت بــا رسمایــه گــذاری در تجــارت الکرتونیــک ایـران ســعی دارد بخــش گســرده ای از این بــازار را
بدست بگیرد.
روش کار رشکــت راکــت اینرتنــت پیــدا کــردن و شناســایی اســتارت آپ هــای موفــق آنالیــن در کشــورهای موفق جهان
و پیــاده ســازی مجــدد آن اســتارت آپ هــا در کشــورهای دیگــر اســت.

مرکــز کار ایــن رشکــت برزیــل اســت و از آنجــا رسمایه گذاری خود در دیگر کشــورها را مدیریت می کنــد ،در ایران نیز
توســط همــکاری شــکل گرفتــه بیــن راکــت اینرتنــت و  MTNتصمیــم بــر آن شــد تــا بــروی اســتارت آپ هــای ایرانــی
رسمایــه گذاری هایی انجام شــود.
از جملــه رسمایــه گــذاری هــای مطــرح این رشکت در ایران می توان به فروشــگاه اینرتنتی بامیلو و پروژه تاکســی یاب
اشــاره کــرد .تاکســی یــاب کــه بــا مشــکل ادامــه مســیر مواجه شــد بعــد از مدتــی با نام اســنپ مجــدد راه اندازی شــد
6

www.modireweb.com

 10فروشگاه اینرتنتی برتر ایران در سال 94
و االن یکــی از بهرتیــن رسویــس هــای حمــل و نقــل مــی باشــد (حتــا تجربــه کار بــا ایــن رسویــس را در مدیــر وب
منترش خواهــم کرد)
فروشــگاه اینرتنتی بامیلو و موزاندو نیز با هم توســط این رشکت راه اندازی شــدند ،در ابتدا هدف این بود که بامیلو
یــک فروشــگاه اینرتتــی باقــی مبانــد و موزانــدو یــک بازارچــه آنالیــن ( )Marketpalceباشــد اما بعــد از مدتی راکت
اینرتنــت تصمیــم گرفــت مترکــز خــود را حفــظ کنــد و دو برند موزانــدو و بامیلــو را با یکدیگــر ادغام کرد!
علــت ایــن کار از دیــد مــن رصفــا بــاال بــردن مترکــز روی یــک پــروژه آنالین و کم کــردن هزینــه تبلیغــات در دو جهت
متفــاوت بود!
بامیلــو بــا موزانــدو یکــی شــدند و امــکان بازارچــه بــه بامیلــو نیــز اضافــه گردیــد و بعــد از آن فروشــگاه بامیلــو بــا
قدرتــی دو برابــر قبــل کار خــود را ادامــه داد.
رشکت راکت اینرتنت ســایت بدوفود را نیز برای ســاماندهی ســفارش آنالین غذا نیز راه اندازی کرد و اکنون زود فود
نیــز یکــی از رسویس هــای این رشکت اســت.
مزیــت جالبــی کــه رسویــس هــای راکــت اینرتنــت دارد ایــن اســت کــه اگــر شــا یکــی از رسویس هــای ایــن رشکت را
اســتفاده کنیــد بــا پیشــنهادات جذابــی شــا را بــه ســمت رسویــس هــای دیگــر هدایــت مــی کننــد.
به عنوان مثال اگر شام با اسنپ سفر کنید حتام به شام پیشنهاد یک خرید خوشمزه از زودفود را خواهند داد.
از بامیلــو کــه موضــوع اصلــی ماســت دور نشــویم ،فروشــگاه اینرتنتی بامیلو تقریبا در همه دســته های کاال ســعی در
فعالیــت دارد امــا بــا توجه به نداشــن مجوزهای مورد نیــاز تا مدت زیادی درگاه پرداخت نداشــت!
در حــال حــارض وب ســایت بامیلــو بیشــر یــک بازارچــه اســت تــا فروشــگاه! زمانــی کــه شــا خریــدی را انجــام مــی
دهیــد در برخــی از مــوارد نیــاز اســت کــه قبــل از تاییــد ســفارش بــا فروشــنده کاال هامهنگــی هایــی صــورت گیــرد و
ســپس شــا امــکان پرداخــت و تهیــه کاال را خواهیــد داشــت.
در بخــش رابــط کاربــری و تجربــه کاربــری در مــورد ایــن ســایت نظــر مثبتــی نداریــم و ســایت در اولیــن نــگاه
بســیار شــلوغ بــه نظــر مــی رســد ،بامیلــو بســیار ســعی در طراحــی مــدرن و ســبک غیــر ایرانــی دارد و بــا بــر هــای
بزرگ و شــلوغی زیاد کاربر را خســته می کند.
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مزایای بامیلو:

تخفیف های بسیار شگفت انگیز
بازگشت  30روزه کاال به صورت رایگان
ایمیل مارکتینگ
مشخص بودن دقیق زمان تحویل هر کاال
ثبت سفارش آنالین رسیع
تغییر عکس کاال با توجه به انتخاب نوع آن
امکان سفارش کاال از چند فروشنده به طور هامهنگ
ثبت نام رسیع در هنگام ثبت سفارش
پشتیبانی آنالین  24ساعته
ارسال رایگان به رسارس کشور برای سفارشات باالی  75هزار تومان
نرم افزار مخصوص موبایل هوشمند و تبلت

معایب بامیلو:

تجربه کاربری نا مناسب
شلوغی بیش از حد صفحه اصلی
بروز مشکالت زیاد با توجه به فروشندگان زیاد
نداشنت نوآوری و خالقیت متفاوت در فروشگاه های اینرتنتی
پاک کردن محصوالت نا موجود از روی سایت!
نبود هیچگونه سیستم تخفیف لحظه ای
نداشنت سیستم وفاداری مشرتی
استفاده از روشهای تبلیغاتی غیر استاندارد (پاپ آپ)
فروشــگاه اینرتنتــی بامیلــو خیلــی ســعی کــرد در مدت کوتاهی جایــگاه دوم و حتــی اول بازار اینرتنتی ایران را بدســت
بگیــرد و بـرای رســیدن بــه ایــن هــدف هزینــه بســیاری را متحمــل شــد.
اکنــون از هــر ایرانــی کــه خریــد آنالین را تجربه کرده اســت می توانید اســم بامیلو را نیز در کنار دیجی کاال بشــنوید!
طرفــداران بامیلــو بــا تخفیــف هــای بــی حــد و مــرز آن بــود کــه اولیــن تجربــه خــود را در خریــد از بامیلــو کســب
کردنــد.
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بامیلــو تخفیــف هــای جهانــی جمعــه ســیاه  Black Fridayرا بــه طــرز فــوق العــاده ای در ای ـران پیــاده ســازی
کــرد و تخفیــف هــای بســیار زیــادی را در آخریــن جمعــه ســال  2015در وب ســایت خــود منتــر کــرد.
بــر همیــن اســاس و بــا توجــه بــه بازدیــد بــاالی ایــن ســایت (هرچنــد کــه بخــش زیــادی از آن بــا تبلیغات پــاپ آپ به
سایت هدایت می شود) و همچنین تنوع بیش از حد محصوالت ارائه شده در بامیلو ،رتبه  2را به بامیلو می دهیم.

 -3شیکسون
فروشــگاه شیکســون یک فروشــگاه اینرتنتی تخصصی پوشــاک اســت و مدتی اســت که فعالیت خود را به طور جدی
در این زمینه رشوع کرده اســت.
شیکســون بــا ارائــه ســت هــای کاملــی کــه ارائــه مــی کــرد و ســایت بســیار جذابــی کــه پیــاده ســازی کــرده اســت
توانســت مخاطبیــن زیــادی را بــه خــود جلــب کنــد.

اینطــور کــه پیداســت عکاســی از لبــاس هــای ارائــه شــده در شیکســون توســط خــود شیکســون و مــدل هــای آن
تهیــه مــی شــود و همگــی کارهــا توســط عکاســان حرفــه ای ارائــه مــی گــردد.
شیکســون یک فروشــگاه اینرتنتی تخصصی اســت و هدف آن فقط فروش لباس اســت ،شــا می توانید با انتخاب رنگ
و ســایز هــای مختلــف در خریــد خود تنــوع باالیی را تجربــه کنید.
طبــق تعاریفــی کــه از خریــداران شیکســون شــنیده ایم شــا پــس از ســفارش کاال می توانیــد آن را درب منــزل تحویل
بگیریــد و پــرو کنیــد و اگــر مناســب شــا بــود مبلــغ آن را بپردازیــد.
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مزایای شیکسون:

واسط کاربری بسیار جذاب
رسعت باالی سایت
انتخاب و تنوع باال کاال
عکاسی و مدلینگ اختصاصی
ضامنت تعویض  10روزه سفارشات
ارسال رایگان سفارشات باالی  50هزار تومان
مطابقت کامل محصوالت با سایت
منایش عکس لباس ها بر اساس رنگ انتخابی
توضیحات دقیق سایز بندی لباس ها
ارائه لباس های تک ساز با قیمت های ویژه
بالگ شیکسون
امکان مشاهده سفارش و پرو لباس

معایب شیکسون:

عضویت سخت و کسل کننده در هنگام ثبت سفارش
واضح نبودن قسمت ورود مشرتیان قبلی در هنگام سفارش
نداشنت سیستم افزایش خرید در هنگام سفارش
عدم قابلیت انتخاب روشهای ارسال
شیکســون یــک ســایت تخصصــی لبــاس اســت و در مــدت کوتاهــی بســیار عالــی عمــل کــرده اســت و مخاطبیــن
خــاص خــود را یافتــه اســت.
رتبــه  3را در ایــن مقایســه بــه شیکســون مــی دهیــم بـرای کیفیــت عالــی عکاســی و نــوآوری در فــروش آنالیــن و
همچنیــن ایجــاد فرهنگ خرید لباس بــه صورت آنالین.
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 -4مدیسه
وب ســایت مدیســه هــم ماننــد فروشــگاه اینرتنتی شیکســون به طــور تخصصی با فــروش لباس کار خــود را آغاز کرد و
وب سایت بسیار زیبایی را در این زمینه راه اندازی کرده است.
مدیســه یــک فروشــگاه تخصصــی لبــاس بــود تــا زمانــی که محصــوالت بخــش کــودک و نوجــوان را ارائه کــرد و پس از
آن بخــش لــوازم خانــه و خوراکی و آشــامیدنی را به ســایت اضافه کرد.

یکــی از مزیــت هــای مدیســه اســتفاده از سیســتم کامــا هوشــمندی اســت کــه پــس از عضویــت در ســایت فعال می
شــود ،طبــق گفتــه یکــی از دوســتان تحلیــل گــر ســایت ها این سیســتم یک  APIاســت که توســط گوگل به فروشــگاه
های اینرتنتی ارائه می شــود و این امکان را فراهم می کند که با توجه به جســتجوهایی که آن کاربر در گوگل انجام
داده اســت ســایق شــخصی آن کاربر به فروشــگاه های اینرتنتی ارائه شــود تا بتوانند دقیقا مطابق با ســایق کاربران
پیشــنهاداتی را بــه آنهــا ارائــه کننــد.

مزایای مدیسه:

واسط کاربری جذاب و زیبا
رسعت باالی سایت
ایمیل مارکتینگ
تخفیف های روزانه مدت دار
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سیستم هوشمند تحلیل سالیق
جستجوی رسیع و جذاب
تضمین قیمت کاال
ضامنت اصالت محصوالت
ارسال رایگان باالی  100هزار تومان
ریسپانسیو فوق العاده فروشگاه

معایب مدیسه:

عضویت پیچیده در هنگام خرید
نیاز به ورود به صفحه دیگر برای عضویت در هنگام خرید
عدم منایش جمع کل سفارش در سبد خرید رسیع
نداشنت مدل برای لباس ها و نبود عکس های جذاب
استفاده از سیستم  lazy loadدر آرشیو محصوالت
نبود بخش عضویت مستقیم در سایت
فروشــگاه مدیســه نیــز در مــدت بســیار کمــی توانســته خیلــی خــوب ظاهــر شــود و وب ســایت خوبــی را نیــز بــا
تجربــه قبلــی داشــته اســت راه انــدازی کنــد.
طبق اطالعاتی که البته منبع معتربی ندارد این وب ســایت نیز توســط یک گروه غیر ایرانی راه اندازی شــده اســت و
همــه تیــم آن بــه جــز بخــش فــروش و پشــتیبانی نیــز غیــر ایرانــی هســتند.
در نهایــت بــا توجــه بــه خالقیت باالی این ســایت در طراحی یک فروشــگاه اینرتنتی و کیفیت رعایت شــده در ســایت
رتبــه  4را بــه ایــن فروشــگاه انتســاب مــی دهیــم.

 -5چاره

همــه فروشــگاه چــاره را بــا تنــوع بــاالی محصــوالت اش مــی شناســند ،چــاره از ابتــدای کار تاکید بــه ارائه تنــوع باالی
کاال داشــت و همیشــه عــددی را در صفحــه اصلــی آن بــا عنوان تعداد تنــوع کاال می توان مشــاهده کرد.این عدد قبل
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از رشــد وســیع دیجــی کاال شــاید یــک مزیــت جــذاب چــاره به شــار می آمد امــا اکنون دیگــر می توان بــه عنوان یک
ضعــف بــه ایــن موضــوع نــگاه کــرد!

چــاره یکــی از فروشــگاه هــای قدیمــی ایرانــی اســت و بــا ماشــین هــای کــه روی آنهــا برنــد چــاره نوشــته شــده بــود
بســته هــا بــه مشــری تحویــل مــی دادنــد .چــاره مدتی ســعی کرد خیلی رشــد بزرگی داشــته باشــد و برخــی از تامین
کننــدگان کاال نیــز مــی گفتنــد برای اینکه قیمت یک کاال را در هنگام خرید بشــکنند ،خرید هــای خود را با دیجی کاال
به طور هامهنگ از یک فروشــنده انجام می دادند(البته منبع این موضوع نیز معترب نیســت)
در نهایــت چــاره در مرحلــه ای از رشــد متوقــف شــد و در هــان ســطح کار خــود را ادامــه داد ،فروشــگاه چــاره و
فروشــگاه  shop.irدر گذشــته از بهرتیــن هــا بودنــد و تجربــه خریــد از آنهــا نیــز جــذاب بــود ،امــا بــا ورود قدرمتنــد
دیجی کاال این دســته از فروشــگاه ها دیگر نتوانســتند توقع باال رفته مخاطبین توســط دیجی کاال را تامین کنند و در
نهایــت از عرصــه رقابــت کنــار رفتنــد.

مزایای چاره:

تنوع باالی محصوالت نسبت رقبای هم سطح
ارسال و پیگیری سفارشات ثبت شده
راه اندازی سوپر مارکت آنالین
ارائه کاالهای کاربردی بسیار زیاد
نرم افزار چاره برای گوشی های هوشمند
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معایب چاره:

قیمت باالی محصوالت نسبت به رقبا
واسط کاربری قدیمی و خسته کننده
نداشنت بخش محصوالت جدید و پرفروش
عضویت کامال پیچیده در هنگام خرید
نبود بخش پیگیری سفارشات
نبود تکنولوژی ریسپانسیو در سایت
تــا اینجــا  5فروشــگاه اول را بــه طــور مفصــل معرفــی کردیــم و ســعی کردیــم تحلیــل دقیــق روی ایــن فروشــگاه هــای
اینرتنتی داشــته باشــیم ،از اینجای کار  5فروشــگاه دیگر را به طور مخترص معرفی می کنیم.
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع کــه فروشــگاه هایــی کــه در ادامــه معرفــی مــی شــوند رصفــا بــر اســاس میـزان بازدیــد و
کیفیــت وب ســایت هــای آنهــا انتخــاب شــده انــد منــی تــوان به طــور دقیق مزایــا و معایــت آنها را مطــرح کرد.
اگــر در هنــگام مطالعــه ایــن مطلــب شــا تجربــه خریــد از ایــن فروشــگاه هــا را دارید حتــا تجربه خــود را در بخش
نظـرات ســایت مطــرح مناییــد تــا دیگــر کاربـران نیــز از آن مطلــع شــوند.

 -6زنبیل

فروشــگاه زنبیــل نیــز بــا تنــوع بســیار بــاالی کاال فعالیت خود را آغاز و ادامه داده اســت ،این فروشــگاه همیشــه بروز
و فعــال بــوده و تقریبــا مــوارد اولیــه اســتاندارد یــک فروشــگاه اینرتنتــی را دارا مــی باشــد.
فروشــگاه اینرتنتــی زنبیــل تاکیــد دارد کــه قیمــت های بســیار پایینــی را ارائه می دهــد و در بخش محصــوالت در کنار
قیمــت هــر محصــول بخــش ســود شــا را نشــان مــی دهــد کــه نشــان مــی دهــد اگــر شــا ایــن محصــول را از زنبیــل
خریــداری کنید می توانید ســود کنید.
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زنبیــل هــم ماننــد دیگــر فروشــگاه ها ضامنت عــودت وجه را تــا  7روز دارد ،اما چیزی که این فروشــگاه را متامیز می
کنــد  5روز ضامنــت قیمــت کاال اســت کــه بــه کاربــر فرصــت مــی دهــد بررســی کنــد و اگــر احســاس کنــد محصــول
را بــا قیمــت بــاال خریداری کرده اســت آن را به زنبیــل عودت دهد.

 -7کیمیا آنالین

فروشــگاه اینرتنتــی کیمیــا آنالیــن بــا ارائــه ســخت افـزار هــای کامپیوتــر و محصــوالت دیجیتــال فعالیت خــود را ادامه
مــی دهــد ،وب ســایت کیمیــا آنالیــن طراحــی جــذاب و ســبکی دارد و خیلی رسیع مــی توانید یــک کاال را در این وب
سایت سفارش دهید.
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کیمیــا آنالیــن بخــش بیــش فروشــی را بــه خوبی در ســایت خود پیاده ســازی کرده اســت و شــا در هنــگام خرید یک
محصــول پــس از اضافــه کــردن آن به ســبد خریــد حتام پیشــنهاد خرید لوازم جانبــی و خدمــات رضوری مربوط به آن
محصــول را مشــاهده خواهید کرد.
بخــش جــذاب دیگــری کــه در فروشــگاه اینرتنتی کیمیا آنالین دیده می شــود قســمت ثبت تیکت پشــتیبانی اســت که
در وب ســایت های فروشــگاهی ایرانی کمرت دیده می شود.

 -8تهران کاال

فروشــگاه اینرتنتــی تهـران کاال یکــی از قدیمــی تریــن فروشــگاه هــای آنالین ایرانی اســت کــه از ابتــدای کاری خود به
فروش لوازم خانگی مشــغول بوده اســت.
مرکــز فعالیــت تهـران کاال در چهــارراه عباســی تهران  ،یکــی از بورس های لوازم خانگی قـرار دارد و کلیه اجناس بطور
مســتقیم از رشکــت هــای تولیــد کننــده و وارد کننــده انبــار مــی شــود و در حــال حــارض چندیــن هـزار کاال در انبــاری
بــا مـراژ  500مــر کــه بصورت قفســه بندی و بســیار مرتــب نگهداری می شــود وجــود دارد و اکنون عــاوه بر فروش
مرصف کننده به عنوان یکی از تامین کننده ها کاال برای همکاران در این منطقه به حســاب می آید.
تهـران کاال از ابتــدای کار خــود عکــس هــای بســیار بــا کیفیتــی از محصــوالت تهیــه می کــرد و در وب ســایت خود در
قســمت توضیحــات هر محصول این عکس هــا را منترش می کرد.
از خدمــات جدیــد تهـران کاال امــکان پرداخــت در محــل  ،عــاوه بــر تهـران و کــرج در شــهرهای شــیراز  ،اصفهــان و
مشــهد مــی باشــد.
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متاســفانه سالهاســت کــه وب ســایت ایــن فروشــگاه تغییــری نــه از لحــاظ ظاهــری و نــه فنــی نداشــته اســت و بــه
محــض ورود بــه ســایت احســاس قدیمــی بــودن ســایت را کامــا خواهیــد داشــت.
روال ثبت ســفارش کامال عجیب اســت و شــا پس از اضافه کردن کاال به ثبت خرید دیگر دکمه ثبت نهایی ســفارش
را منــی بینیــد!
فقــط دکمــه ای بـرای ثبــت نــام ظاهــر مــی شــود و شــا بایــد حــدس بزنیــد که حتــا ثبت نــام نیاز اســت تا ســفارش
خــود را ثبت کنید.
بخــش نرشیــه تهـران کاال در آدرس  mag.tehrankala.comبــا دیــد تخصصــی و محلــی بـرای کســب آمــوزش
و اطــاع رســانی در زمینــه خانــه و لــوازم خانگــی در حــال تکمیــل اســت و البتــه از اکنــون قابل مشــاهده می باشــد.
تهـران کاال حجــم بســیاری از محصــوالت لوازم خانگی را ارائه می دهد اما مشــخصات فنــی کاال ها به صورت یکپارچه
در ســایت منتــر نشــده اســت و شــا بایــد در توضیحــات محصــول بــه دنبــال آنهــا باشــید.
تهـران کاال :مشــخصات فنــی در  TABمشــخصات فنــی در صفحــه محصــول وجــود دارد و برای مشــاهده آن بایســتی بر
روی کلیــک شــود ،از نظــر دقــت مدعــی هســتیم کــه اطالعــات درج شــده بســیار دقیق تر و درســت تــر از متامی وب
ســایت های مشابه می باشد.
«توضیحــات ایــن فروشــگاه بــه درخواســت مدیــر ته ـران کاال اصــاح گردیــد و توضیحــات تکمیلــی و دقیقــی بــه
این فروشــگاه اضافه شد»

 -9فینال

اینطــور بــه نظــر مــی رد کــه فروشــگاه اینرتنتــی فینــال توســط رشکــت ریز موج کــه بزرگرتیــن تولیــد کننده لــوح های
فرشده در ایران اســت راه اندازی شــده اســت.
ایــن رشکــت لــوح فــرده ای با برند فینال نیز ارائه می دهد و در ابتدا به فروش این محصوالت در فروشــگاه خود می
پرداخــت ،کــم کــم بعــد از مدتــی بــا اضافــه کــردن دســته بنــدی هــای جدیــد بــه ســایت و ارائــه محصــوالت جدیــد
توانســت بــه یــک فروشــگاه بــزرگ آنالین تبدیل شــود و مخاطبین زیــادی را تحت پوشــش قرار دهد.
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فینــال بارهــا در تبلیغــات پــاپ آپ ســایت هــای پربازدیــد دیــده شــده اســت و تبلیغــات زرد را در رزومــه ایــن
فروشــگاه دیــده ام!
اضافــه کــردن کاال بــه ســبد خریــد کامــا پنهــان اســت و شــا بایــد خودتــان بعــد از اضافــه کــردن کاال بــه ســبد خرید
به دنبال ســبد خریدتان بگردید و ادامه مراحل را پیش بربید.
ارســال هــای رایــگان فروشــگاه فقــط محــدود بــه ته ـران و حومــه آن مــی باشــد و ایــن تقاوتــی اســت کــه فینــال
بیــن کاربـران خــود در نظــر گرفتــه اســت.
فروشــگاه اینرتنتــی فینــال در بــازار مواد غذایی نیز وارد شــده اســت و بــه ارائه انواع موارد غذایی در وب ســایت خود
مــی پــردازد .طراحــی تقریبــا خــوب ســایت فینــال و ریسپانســیو ایــن ســایت کــه واقعــا عالی کار شــده اســت در کنار
تعداد باالی محصوالتی که ارائه می شــود ،فینال را به یک فروشــگاه اینرتنتی تقریبا خوب تبدیل کرده اســت و همین
مــوارد باعــث گردیــد فینــال را در لیســت  10ســایت برتــر معرفــی کنیــم.

 -10البسکو
البســکو از برندهــای قدیمــی پوشــاک اســت و از ســالها قبــل در ایــن حــوزه فعالیــت داشــته اســت ،فروشــگاه
اینرتنتــی البســکو نتیجــه ورود قدرمتنــد ایــن رشکــت بــه حــوزه تجــارت الکرتونیــک اســت.
فروشــاه اینرتنتی البســکو با یکی از بهرتین فروشــگاه ســاز های جهان یعنی مجنتو ســاخته شــده است که بنابراین اکرث
مــوارد مــورد نیــاز کــه یــک فروشــگاه باید بــه طور پیــش فرض داشــته باشــد را دارا می باشــد.
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البســکو  30روز گارانتــی برگشــت کاال دارد و ثبــت ســفارش در آن تقریبــا راحــت اســت و برای راحتی بیشــر در ثبت
ســفارش بــا موبایل نیــز می توانید اپلیکیشــن موبایل این فروشــگاه را دانلود منایید.

نتیجه گیری نهایی:

در ایــن مقالــه هــدف اصلــی رصفــا معرفی فروشــگاه های برتر بر اســاس معیار هــای فنی و کاربردی بــود و پس از آن
آشــنایی کاربران مدیر وب با مواردی که در یک فروشــگاه اینرتنتی می تواند مهم تلقی شــود و یا به عنوان ضعف آن
فروشــگاه در نظر گرفته بشود.
چیزی که اهمیت بســیار باالیی دارد این اســت که شــاید در ظاهر این موارد کوچک به نظر برســند اما همین موارد
به ظاهر کوچک اســت که باعث تفاوت های بســیار بزرگ می شود.
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