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بامیلو یا دیجی کاال؟ از کدام فروشگاه خرید کنیم؟
اگــر  2ســال پیــش همیــن موقــع ایــن ســوال را مــی پرســیدید قطعــا و بــدون شــک
مــی گفتــم دیجــی کاال و تمــام! امــا االن اوضــاع خیلــی فــرق کــرده اســت و پاســخ
دادن بــه ایــن ســوال نیــاز بــه بررســی بیشــتری دارد.
ســال  94بــود کــه تعــداد قابــل توجهــی فروشــگاه اینترنتــی در ایــران راه انــدازی شــده
بــود و اکثــر آنهــا نیــز بســیار فعــال بودنــد ،در همــان زمــان مــن مقالــه ای بــا عنــوان
 10فروشــگاه اینترنتــی برتــر ایــران در ســال  94نوشــتم و منتشــر کــردم کــه مــورد
توجــه خبرگــزاری هــا و رســانه هــای زیــادی قــرار گرفــت والبتــه تــا بــه امــروز کــه در
حــال نوشــتن ایــن مقالــه هســتم هنــوز هــم پربازدیــد تریــن محتــوای منتشــر شــده
در مدیــر وب همــان مقالــه معرفــی فروشــگاه هــای اینترنتــی برتــر ایــران اســت کــه
ســاالنه آن را بــروز رســانی مــی کنــم و االن بــا همــان عنــوان امــا بــرای ســال  96روز
رســانی شــده اســت.
نزدیــک بــه  10ســال پیــش از تاریــخ امــروز کــه در حــال نوشــتن ایــن مقالــه هســتم
دیجــی کاال راه انــدازی شــد ،توســط دو بــرادر کــه داســتان آنهــا اینطــور نقــل مــی
شــود کــه بــرای خریــد دوربیــن بــه بــازار مــی رونــد و پــس از خریــد متوجــه مــی
شــوند کــه جنــس اصــل بــه آنهــا داده نشــده اســت و تصمیــم میگیرنــد وب ســایتی را
راه انــدازی کننــد کــه ایــن مشــکل را حــل کنــد و هــر فــردی بتوانــد کاالیــی کــه نیــاز
دارد را ابتــدا کامــا بشناســد و ســپس خیالــش راحــت باشــد کــه جنــس اصلــی بــه او
تحویــل داده مــی شــود.
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همیــن داســتان کوتــاه بــاال شــروع دیجــی کاال را رقــم زد و امــروز بزرگتریــن بــازار
آنالیــن ایــران همــان دیجــی کاال اســت ،امــا داســتان بــه اینجــا ختــم نمــی شــود و
ادامــه جــذاب تــری دارد!
پــس از گذشــت چنــد ســال دیجــی کاال دیگــر یــک فروشــگاه دوربیــن نبــود و تصمیــم
گرفــت فعالیــت خــود را بــه فــروش همــه کاالهــای دیجیتــال توســعه دهــد و از
آنجایــی کــه برنامــه دیجــی کاال از روز اول اطــاع رســانی دقیــق بــه مخاطــب بــود در
همــه مســیر بــه آن پایبنــد مانــد و همیــن موضــوع باعــث شــد تــا ســایتی مرجــع نــه
بــرای خریــد اینترنتــی بلکــه بــرای کســب اطالعــات از کاالهــای دیجیتــال شــود!
جالــب اســت نــه؟ دیجــی کاال یــک فروشــگاه اینترنتــی بــود و بــا هــدف فــروش کاال
کار خــود را آغــاز کــرده بــود امــا در آن دوران (حــدود ســالهای  85تــا  )90تبدیــل شــده
بــود بــه یــک مرجــع اطــاع رســانی بــرای کاالهــای دیجیتــال!
مــن خــودم بــه شــخصه بــرای خریــد از دیجــی کاال اســتفاده نمــی کــردم و همیشــه
بــرای کســب اطالعــات در خصــوص گوشــی هــای موبایــل جدیــد ابتــدا در دیجــی کاال
و چنــد ســایت فعــال دیگــر بررســی مــی کــردم و ســپس بــه بــازار مــی رفتــم و خریــد
خــودم را از آنجــا مــی کــردم!
شــاید بــرای شــما ســوال باشــد چــرا اتفــاق بــاال رخ مــی داد؟ پاســخ بــرای دوســتانی
کــه در آن ســالها بــا اینترنــت ســر و کار داشــتند واضــح اســت عــدم اعتمــاد مــردم بــه
یــک ســایت بــرای خریــد از آن!
بلــه در ایــن بــازه زمانــی تــازه صحبــت خریــد آنالیــن شــده بــود و هنــوز ســاماندهی
دقیقــی روی ســایت هــای فروشــگاهی نبــود و مــی تــوان گفــت هرکــس هرچــی
کــه دلــش مــی خواســت را مــی فروخــت و اصــا هــم دلیلــی بــرای پشــتیبانی و
پاســخگویی بــه مشــتریان و یــا ارائــه کاالی بــا کیفیــت نداشــت و فقــط دنبــال درآمــد
مقطعــی و فــروش اجنــاس بــی کیفیــت بــود.
همیــن موضــوع باعــث شــد تــا مــردم از فروشــگاه هــای اینترنتــی کــه قبــا هــم بــا
تــرس خریــد مــی کردنــد بــه طــور کامــل فــراری شــوند ،امــا بودنــد کســانی هــم کــه
کاالی خوبــی ارائــه مــی کردنــد و یکــی از آنهــا دیجــی کاال بــود.
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مــن در آن ســالها یکــی از فروشــگاه هــای اینترنتــی ایــران را مدیریــت مــی کــردم و بــا
الگــو گرفتــن از دیجــی کاال ســعی مــی کــردم کاالهــای خــوب و کمیــاب را پیــدا کنــم و
آنهــا را بــه فــروش برســانم ،از آنجایــی کــه گارانتــی واقعــی و پشــتیبانی هــم داشــتیم
فــروش ســایت مــا در کمتــر از چنــد مــاه بــه بــاالی روزانــه  100ســفارش قطعــی رســید!
هرچنــد کــه آن زمــان دانــش بازاریابــی اینترنتــی االن را نداشــتم و فقــط بــا کمــک
تبلیغــات گــوگل فــروش خــود را ایجــاد مــی کــردم و بعــد از مــدت  2ســال فعالیــت بــا
حجــم سفارشــات بــاال آن کار را متوقــف کــردم (کــه البتــه اگــر اطالعــات االن را داشــتم
هرگــز ایــن کار را نمــی کــردم) امــا خــب هــر زمانــی نیازمنــد دانــش خاصــی اســت تــا
بتوانــی قــدر آن زمــان را بدانــی و بهتریــن کار را انجــام دهــی.
فروشــگاه هــای اینترنتــی بســیاری راه انــدازی شــدند و بعــد از مدتــی بســته مــی
شــدند امــا دیجــی کاال باقــی مانــد و علــت آن مشــخص بــودن مســیر ایــن کســب
و کار از ابتــدای فعالیــت اش و همچنیــن رشــد روز افــزون درآمــد آن بــود ،بلــه درآمــد
دیجــی کاال رشــد مــی کــرد زیــرا مــردم کــم کــم متوجــه شــده بودنــد کــه برخــی اقــام
در دیجــی کاال ارزان تــر اســت و حتــی ارســال هــا هــم رایــگان اســت.
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بــرای خــود مــن اولیــن ســفارش اینطــوری شــروع شــد کــه یــک کاالی قیمــت پاییــن
را جهــت تســت ســفارش دادم و بعــد از ثبــت ســفارش آن هــم بــه صــورت تحویــل در
محــل (تــا مطمئــن شــوم کاال میرســد و اصــل اســت) بعــد از کمتــر از  30ثانیــه اپراتــور
بــا مــن تمــاس گرفــت و گفــت از دیجــی کاال تمــاس میگیــرد و تاییــد ســفارش مــن را
گرفــت!! آن روزهــا ایــن حرکــت دیجــی کاال بســیار ویروســی شــده بــود و دهــان بــه
دهــان بیــن همــه مطــرح میشــد و مــن خــودم بارهــا دیــده بــودم کــه بــرای تســت
همیــن تمــاس و ارســال ســریع افــراد زیــادی در شــرکت ســفارش هــای غیــر ضــروری
در دیجــی کاال ثبــت مــی کردنــد و همیــن موضــوع تبدیــل شــده بــود بــه نوعــی
احســاس خــوب داشــتن در کنــار دیگــران ،کــه مــن ســفارش دیجــی کاال دارم و قــراره
بــرام بیــاد و همیــن االن هــم تمــاس گرفتنــد و گفتنــد دارنــد ارســال مــی کننــد.
خالصــه در اون دوره زمانــی ســال  92تــا  94ســفارش دادن در دیجــی کاال کالس خودش
رو داشــت و همــه ســاک دســتی هــای مخملــی و بســیار زیبایــی کــه دیجی کاال ارســال
مــی کــرد رو هــم بعــد از تحویــل جایــی مــی گذاشــند کــه همــه ببیننــد و زمانــی کــه
در جلســه ای شــرکت مــی کردیــم معمــوال مهمــان بــه میزبــان مــی گفــت چــه جالــب
شــما هــم از دیجــی کاال خریــد مــی کنیــد و میزبــان بــا غــرور بســیار بــاال مــی گفــت
مــن خیلــی وقتــه کاالهایــی کــه مــی خــوام رو از دیجــی کاال میگیــرم!!

4

www.modireweb.com

بامیلو یا دیجی کاال؟ از کدام فروشگاه خرید کنیم؟

امــا واقعــا دیجــی کاال چــه کــرده بــود کــه تبدیــل شــده بــود بــه یــک ماهیــت بــاال
برنــده ســطح افــراد در جامعــه مــا و ماننــد یــک ماشــین خــوب یــا کاالی ارزشــمند
مــردم فکــر مــی کردنــد خریــد از دیجــی کاال یــک مزیــت فــردی نســبت بــه دیگــران
محســوب مــی شــود.
ایــن بــازه زمانــی دقیقــا همــان موقعــی اســت کــه اگــر از مــن ســوال میکردیــد دیجی
کاال بهتــر اســت یــا بامیلــو؟ پاســخ بــه ســوال شــما بــدون حتــی  1ثانیــه فکــر قطعــا
دیجــی کاال بــود و خیلــی ســخت هــم از نظــر خــودم دفــاع مــی کــردم.
همیشــه کاالهــا موجــود بــود و همــان روز یــا فــردا بــه دســتمان میرســید و پشــتیبانی
عالــی بــود و اگــر ایــرادی وجــود داشــت در ســریعترین زمــان ممکــن بــه آن رســیدگی
میشــد و تــازه دیجــی بــن هــای زیــادی هــم داشــتیم کــه در خریــد بعــدی تخفیــف
میگرفتیــم و چــون سفارشــات ســریع میرســید واقعــا دیجــی بــن هــا مصــرف میشــد
(البتــه دیجــی بــن هــا هنــوز هــم فکــر مــی کنــم در دیجــی کاال هســت)
بعــد از افزایــش سفارشــات روزانــه و انتشــار خبرهــای فــروش روزانــه میلیــاردی دیجی
کاال و همچنیــن انتشــار خبــری در ســایت  Forbesو بعــد از آن اخبارهــای بلومبــرگ
در خصــوص قیمــت گــذاری دیجــی کاال بــاالی  400میلیــون دالر اوضــاع شــروع بــه
تغییــر کــرد!
اولیــن تغییــرات محســوس تمــاس هایــی بــود کــه اپراتــور میگرفــت کــه دیگــر خبــری
از آن نبــود و در ســایت ســاعت تحویــل را مشــخص میکردیــم و بعــد از آن در هنــگام
آمــدن سفارشــات ســاک هــای دســتی مخملــی دیجــی کاال بــا جعبــه هــای کاهــی
جایگزیــن شــدند و همیــن روال ادامــه پیــدا کــرد تــا زمانــی کــه سفارشــات نیــز دیگــر
بــه موقــع بــه دســت خریــداران نمــی رســید ،در ایــن زمــان بــود کــه مــن ویدیــوی
چــرا دیجــی کاال افــت کــرد را منتشــر کــردم و آن را بــه یــک مســابقه تبدیــل کــردم تــا
نظــرات دیگــران در ایــن خصــوص را نیــز بدانــم و بــا توجــه بــه اینکــه واقعــا آنروزهــا
ایــن اتفــاق یعنــی افــت دیجــی کاال بــه چشــم همــه آمــده بــود ایــن ویدیــو یکــی از
پــر بازدیدتریــن ویدیوهــای مــن شــد.
مشاهده بیشتر :چرا دیجی کاال افت کرد؟
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اما واقعا علت این اتفاق ها چی بود و دیجی کاال واقعا افت کرده بود؟
خبرهایــی منتشــر شــد کــه شــرکت هــای غیــر ایرانــی تمایــل بــه ســرمایه گــذاری روی
شــرکت دیجــی کاال دارنــد و مســئول ایــن کار شــرکتی بــه نــام ســراوا شــده اســت و
بعــد از مــدت کوتاهــی ســراوا واقعــا بــه عنــوان یکــی از مالکیــن دیجــی کاال معرفــی
شــد و مشــخص نشــد کــه ســرمایه گــذاری روی دیجــی کاال از خــارج ایــران بــود یــا
داخــل؟
دیجــی کاال بــزرگ شــده بــود ،خیلــی بــزرگ و بایــد شــفاف کار میکــرد و مالیــات
خــود و همــه حســاب خــود را شــفاف ســازی میکــرد و در دنیــای وب جهانــی مطــرح
شــده بــود ،بــرادران دیجــی کاال دیگــر بخشــی از یــک شــرکت بــزرگ بودنــد و افــراد
جدیــدی وارد بــازی شــده بودنــد و تــا جایــی کــه مــن متوجــه شــدم فقــط هــدف
آنهــا سیســتم ســازی و اتوماتیــک کــردن فرآینــد هــا و کاهــش نیروهــای ســطح اولیــه
ماننــد اپراتورهــا و در نهایــت کاهــش هزینــه هــا بــود تــا بتواننــد دیجــی کاال را از قبــل
هــم بزرگتــر کننــد.
همیــن اتفــاق هــم افتــاد و دیجــی کاال بســیار بزرگتــر از قبــل شــد و درآمــد آن نیــز
بســیار افزایــش پیــدا کــرده بــود ،بعــد از مدتــی در خبــری رســمی اعــام شــد تعــداد
کارمنــدان مــا بــه  1000نفــر رســید و اگــر همیــن االن در گــوگل نــام دیجــی کاال را
جســتجو کنیــد تعــداد کارمنــدان آن را بــاالی  2000نفــر نشــان مــی دهــد!
در همیــن روزهــا بــود کــه صحبــت هایــی از یــک شــرکت غیــر ایرانــی بــا نــام راکــت
اینترنــت مطــرح شــد و چنــد ســایت بــزرگ خیلــی ســریع راه انــدازی شــدند! ســایت
هایــی از قبیــل بامیلــو ،موزانــدو ،زودفــود ،اســنپ و… کــه همگــی با پشــتیبانی شــرکت
راکــت اینترنــت بنــا شــده بودنــد و قــرار بــود بــازار کســب و کار اینترنتــی در ایــران را
متحــول کننــد.

6

www.modireweb.com

بامیلو یا دیجی کاال؟ از کدام فروشگاه خرید کنیم؟

اســنپ آمــده بــود تــا بــازار تاکســی هــای اینترنتــی را فعــال کنــد و رقیــب آن تــپ
 30فــوری شــروع بــه کار کــرد کــه قبــا در مقالــه ای ایــن دو اســتارت آپ را بــا هــم
مقایســه و بررســی کــرده ام.
مطالب مرتبط  :معرفی تاکسی یاب آنالین  :اسنپ یا Tap30؟
زودفــود تبدیــل بــه بزرگتریــن ســایت ســفارش آنالیــن غــذا شــد و بعــد از آن کپــی
هــای بســیاری ماننــد قــارچ از ایــن نــوع کســب و کار راه انــدازی شــدند کــه بــدو فــود
بســیار خــوب پیشــرفت کــرد و توســط زودفــود خریــداری شــد! االن نیــز ریحون،چنگال
و چیلیــوری رقبــای جدیــد زودفــود هســتند.

7

www.modireweb.com

بامیلو یا دیجی کاال؟ از کدام فروشگاه خرید کنیم؟

و امــا بامیلــو کــه یک فروشــگاه اینترنتــی بود در کنــار بــازار اینترنتــی ()Marketplace
موزانــدو شــروع بــه فــروش کاال به صــورت دیجیتــال کردند.
تــا آنــروز رقبــای زیــادی بــرای دیجــی کاال ادعــای رقابــت کــرده بودنــد امــا حتــی
نتوانســته بودنــد  ٪10بــازار را کــه در انحصــار دیجــی کاال بــود صاحــب بشــوند! همگــی
مــی آمدنــد و هزینــه میکردنــد و میرفتنــد..
امــا گویــا بامیلــو قصــد رفتــن نداشــت و موزانــدو نیــز همینطــور داشــت بــه بــازار
اینترنتــی بزرگــی تبدیــل میشــد و هــر روز رتبــه هــای الکســای بهتــر و حجم سفارشــات
بهتــری را تجربــه مــی کردنــد ،جــای تعجــب نبــود راکــت اینترنــت بــا بودجــه بســیار
ســنگینی وارد تجــارت در اینترنــت ایــران شــده بــود و همــه تبلیغــات وب را نیــز بــرای
خــودش کــرده بــود.
در همیــن زمــان بــا توجــه بــه حجــم بــاالی رقابــت بیــن ایــن کســب و کارهــا ،ســایت
هــای ایرانــی مبلــغ تبلیغــات خــود را حتــی تــا  10برابــر افزایــش دادنــد و درآمــد آنهــا
نیــز بســیار بیشــتر شــد.
بامیلــو و موزانــدو دو مســیر جداگانــه را طــی مــی کردنــد و یکــی تصمیــم داشــت
بزرگتریــن بــازار آنالیــن فــروش کاال بشــود و دیگــری قصــد داشــت یــک فروشــگاه
اینترنتــی باشــد ،امــا گویــا بعــد از مدتــی راکــت اینترنــت تصمیــم خــود را عــوض کــرد
و هــر دو برنــد را بــا یکدیگــر ادغــام کــرد.
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ایــن رخــداد اینقــدر ســر و صــدا کــرد کــه همــه فهمیدنــد برنامــه بعــدی تبدیــل شــدن
بامیلــو بــه بزرگتریــن بــازار اینترنتــی ( )Marketplaceایــران اســت و بعــد از مــدت
کوتاهــی همیــن اتفــاق نیــز افتــاد.
خــوب در همــه جــای دنیــا معمــوال  Marketplaceهــا از فروشــگاه هــای اینترنتــی
موفــق تــر و کــم هزینــه تــر بــوده انــد و بــه همیــن جهــت در ســال  96دیجــی کاال
نیــز بــه ســمت  Marketplaceشــدن پیــش میــرود و در تعــداد زیــادی از کاالهــا تنهــا
فروشــنده آن کاال دیگــر فقــط دیجــی کاال نیســت و شــما مــی توانیــد از فروشــنده
دلخــواه خودتــان کاالهــای دیجــی کاال را خریــداری کنیــد.
شــما هــم اگــر بخواهیــد مــی توانیــد بــا مراجعــه بــه صفحــه مخصــوص فروشــندگان
دیجــی کاال بــه عنــوان یــک فروشــنده در دیجــی کاال ثبــت نــام کنیــد و کاالی خودتــان
را بــه فــروش برســانید و همچنیــن مــی توانیــد در دانشــگاه آنالیــن ویــژه فروشــندگان
دیجــی کاال نیــز مطالــب مفیــدی را خصــوص فــروش آنالیــن یــاد بگیریــد.

برگردیم به بامیلو و اتفاق های بعد از یکی شدن آن با موزاندو..

بامیلــو یــک هــدف مشــخص داشــت :مــی خواهــم دیــده شــوم و هرکــس یکبــار هــم
کــه شــده از مــن خریــد کنــد و اطالعــات آن را بدســت آورم.
وقتــی هــدف یــک کســب و کار مشــخص اســت دیگــر همــه مــی داننــد چــه کننــد و
بودجــه هــم کــه تــا مــرز نامحــدودی وجــود داشــت.
بنابرایــن بامیلــو بــرای مدتــی تقریبــا بنرهــا و پــاپ آپ هــای همــه ســایت هــای زیــر
 300ایــران و همــه آژانــس هــای تبلیغاتــی و همــه کلمــات کلیــدی در گــوگل ادوردز را
از آن خــود کــرد تــا دیــده شــود!
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بعــد از دیــده شــدن بــرای اولیــن خریــد بــه کاربــران کــد تخفیــف  30هــزار تومانــی
بــدون محدودیــت در انتخــاب ارائــه کــرد و کاری کــرد کــه حتــی افــراد بــا خریــد یــک
کاالی  30هــزار تومانــی و عــدم پرداخــت  1ریــال ترغیــب بــه خریــد از آن شــوند و
یکبــار بامیلــو را تجربــه کننــد.
بــرای هــر کســب و کار اینترنتــی مهــم اســت کــه همیشــه هدفــی ثابــت را در تمــام
مراحــل پیشــرفت اش دنبــال کنــد و آن هــدف چیــزی نیســت جــز ایجــاد اولیــن
تجربــه اســتفاده از ســرویس خــود بــرای بازدیدکننــدگان ســایت بــا ارائــه پیشــنهادی
جــذاب کــه فقــط در اولیــن خریــد قابــل دســترس خواهــد بــود.
بــا اینکــه اکنــون مــدت هــا از راه انــدازی بامیلــو مــی گــذرد ولــی هنــوز هــم اگــر بــه
صــورت مهمــان و بــرای اولیــن بــار بــه بامیلــو مراجعــه کنیــد تخفیــف اولیــن خریــد را
خواهیــد دیــد فقــط بــا ایــن تفــاوت کــه دیگــر  30هــزار ناموت نیســت و مقــدار آن
بــه  10هــزار ناموت کاهــش یافتــه اســت.

خــب بامیلــو موفــق شــده بــود بــه هــدف خــود برســد ،الکســای بســیار خــوب کــه در
ایــران بــرای مــردم یــک اعتبــار محســوب مــی شــود و تعــداد سفارشــات روزانــه بــاال
و در کنــار آن قیمــت هــای بســیار نــازل باعــث شــده بــود بــه موفقیــت اولیــه دســت
پیــدا کنــد.
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امــا خــوب بامیلــو بــاز هــم بیشــتر مــی خواســت و تمایــل بــه بــزرگ شــدن بیشــتر
داشــت ،از آنجایــی کــه بامیلــو یــک  Marketplaceاســت و همــه محصــوالت خــود
را از طریــق فروشــندگان تامیــن مــی کنــد ،هرچقــدر کــه بازاریابــی بیشــتری میکــرد
هزینــه هــای کمتــری داشــت زیــرا بســتر آن آمــاده بــود و ترافیــک بیشــتر بــرای آن
فقــط ســود بیشــتر را ایجــاد میکــرد.
در ایــن بــازه زمانــی فروشــندگان بســیاری بــرای فــروش کاالی خود بــه بامیلو پیوســته
بودنــد و از فــروش خــود نیــز بســیار راضــی بودنــد و دهــان بــه دهــان ایــن موضــوع
فروشــندگان جدیــدی را بــرای بامیلــو فراهــم میکــرد.
قیمــت هــا معمــوال از دیجــی کاال پاییــن تــر بــود زیــرا فروشــندگان مــی دانســتند کــه
ایــن مزیــت بــرای آنهــا سفارشــات بســیاری ایجــاد خواهــد کــرد و دقیقــا ســعی در
رقابــت مســتقیم بــا دیجــی کاال داشــتند.
قطعــا ارســال کاال در  Marketplaceهــا بــا تاخیــر صــورت میگیرد و در همــه جای دنیا
نیــز ایــن یــک موضــوع عــادی محســوب مــی شــود ،امــا بــا توجــه بــه توقــع ایجــاد
شــده در ایــران توســط دیجــی کاال مــردم دوســت داشــتند کاالی خــود را حداکثــر 24
ســاعته تحویــل بگیرنــد و بامیلــو اینگونــه عمــل نمــی کــرد یــا بهتــر اســت بگوییــم
نمــی توانــد اینگونــه عمــل کنــد!
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بامیلــو اعــام میکــرد کــه کاال ممکــن اســت حتــی تــا  10روز دیگــر بــه دســت شــما
برســد امــا مزیــت قیمــت هــای پاییــن ،ایــن نقطــه ضعــف را در بســیاری از تصمیمات
بــرای خریــد بیــن دیجــی کاال یــا بامیلــو بــه نفــع بامیلــو تمــام میکــرد.
پایــان ســال میــادی رســید و بامیلــو رســم غربــی بلــک فرایــدی را بــرای اولیــن بــار در
ایــران بــا ســرو صــدای زیــاد در خیابــان هــا و بیلبوردهــای بــزرگ اجــرا کــرد.
کاالهــا را بــا قیمــت هــای باورنکــردی بخریــد! ایــن شــعار بلــک فرایــدی در دنیاســت
و برخــی مواقــع یــک گوشــی  2هــزار دالری را بــا قیمــت  80دالر امــا تعــداد محــدود
مــی تــوان در ایــن روز خریــد!

خــب همــه مــردم ایــران منتظــر یــک تخفیــف جانانــه بودنــد و بــا توجــه بــه کمپیــن
از پیــش تعریــف شــده بامیلــو حســابی صحبــت هــا بــه ســمت آن رفتــه بــود ،مــن
خــودم یکــی از خریــداران بلــک فرایــدی بــودم و بــا خریــد تقریبا  10تــا  15کاال توانســتم
نزدیــک بــه  600هــزار ناموت تخفیــف بگیــرم کــه ایــن یــک تجربــه عالــی بــود.
البتــه بامیلــو از قبــل اعــام کــرده بــود کــه بــا توجــه بــه حجــم بــاالی سفارشــاتی
کــه پیــش بینــی مــی کنــد سفارشــات را بــا اختــاف  14روزه ارســال خواهــد کــرد و
همینطــور هــم شــد ،عــده ای هــم بعــد از مــدت  30روز هنــوز میگفتنــد ســفارش آنهــا
نرســیده اســت امــا سفارشــات مــن تــا همــان  14روز رســید و همگــی ســالم بودنــد.
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بامیلــو در کنــار دیجــی کاال ایســتاد و تبدیــل بــه گزینــه دوم خریــد آنالیــن در ایــران
شــد و هنــوز هــم بــه ایــن مســیر ادامــه میدهــد و کســی نتوانســته بــه عنــوان نفــر
ســوم قــد علــم کنــد .بهتریــن دومــی هــا در دنیــا زیــاد هســتند و مــی تــوان بــه
عنــوان مثــال بــه یکــی از معروفتریــن آنهــا کــه پپســی هســت اشــاره کــرد ،پپســی
یکــی از بهتریــن دومــی هاســت کــه در کنــار کوکاکــوال تــا بــه امــروز ایســتاده و دوام
آورده اســت امــا اینقــدر فاصلــه هــا نزدیــک اســت کــه هیــچ کــدام لحظــه ای دســت
از تبلیغــات و توســعه بــر نمــی دارنــد.
حــال مــی تــوان گفــت بامیلــو هم بــه عنــوان بهتریــن دومــی تــا االن خوب ایســتادگی
کــرده اســت و فاصلــه خــود تــا اول بــودن را واقعــا کــم کــرده اســت ،در ایــن شــرایط
کوچکتریــن حرکــت اشــتباهی از گزینــه هــای اول مــی توانــد جــای نفــر اول و دوم را
عــوض کنــد و در نهایــت مــردم هســتند کــه ایــن جایــگاه را تعییــن مــی کننــد.
و امــا در پایــان ایــن مقالــه بایــد پاســخ ســوالی کــه عنــوان ایــن مقالــه اســت را
بدهیــم و قطعــا جــواب ایــن ســوال پیــش شماســت!
مــوارد زیــر را بررســی کنیــد و در مــورد اینکــه از کــدام فروشــگاه خریــد کنیــد تصمیــم
بگیریــد:
• دیجــی کاال قدیمــی و معتبــر اســت و کاال را بیــن  2تــا  5روز کاری بــه دســت شــما
مــی رســاند
• بامیلــو جدیــد و پویــا اســت ولــی قیمــت هــای مناســب تــری دارد و کاال را ارزان تــر
مــی خریــد
• بامیلــو بــا اینکــه ارزان تــر اســت باکــس تخفیــف هــم دارد ولــی دیجــی کاال هــم
تخفیــف هــای خوبــی دارد
• دیجی کاال  7روز و بامیلو  100روز گارانتی برگشت کاال دارد
• ارســال رایــگان بامیلــو بــرای ســبد خریــد بــاالی  30هــزار ناموت و دیجــی کاال بــاالی
 100هــزار ناموت فعــال مــی شــود
• هــر دو اپلیکیشــن هــای موبایــل خوبــی دارنــد و بــه راحتــی قابلیــت خریــد از طریــق
اپ را دارنــد
• بامیلــو یــک  Marketplaceاســت و دیجــی کاال نیــز در حــال تبدیــل شــدن بــه
 Marketplaceاســت
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• قیمت فروشنده های بامیلو معموال ارزان تر از فروشنده های دیجی کاال است
• اما پشتیبانی دیجی کاال  24ساعته است و بهتر پاسخگو هستند
لیســت بــاال را مــی تــوان تــا چنــد برابــر ایــن تعــداد ادامــه داد و در مــورد ایــن دو
فروشــگاه نوشــت امــا خیلــی بهتــر اســت کــه ایــن نــکات را از زبــان شــما بشــنویم و
هرچــه شــما نیــز تجربــه کــرده ایــد در بخــش نظــرات منتشــر کنیــد تــا ایــن لیســت
را هــر روز تکمیــل تــر کنیــم و نــگاه وســیع تــر بــه ایــن دو فروشــگاه بــزرگ ایرانــی
ایجــاد کنیــم.
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