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 خریـد و فـروش الکتـرونیـکی

 تفاوت فرایند خرید سنتی و خرید اینترنتی

دهد. عوامل به وجود آورنده نیاز :  فرایند خرید هنگامی آغاز می شود که فرد وجود نیاز یا مشکلی را تشخیص می تشخیص نیاز

 اتومبیل دیدن مانند  ممکن است داخلی باشند مانند گرسنگی و یا خارجی باشند

 : فردی که نیازی در او بیدار شده است به دنبال اطالعاتی برای چگونگی برطرف کردن نیاز خود می گردد . اطالعاتجستجوی 

: مشتری با توجه به اطالعاتی که جمع آوری کرده است . راه های گوناگونی برای ارضای نیاز خود را براساس ارزیابی گزینه ها

 معیارهای مختلف ارزیابی می نماید .

 .: مشتری بعد از ارزیابی اطالعات یکی از گزینه ها را انتخاب می کند م به خریدتصمی

 :  مشتری ممکن است از خرید راضی یا ناراضی باشد و به تبع آن مجموعه رفتارهایی را از خود بروز می دهد .رفتار بعد از خرید

زمانی پس از خرید به طول می انجامد . البته باید توجه فرایند خرید مدت زمانی پیش از خرید واقعی شروع می شود و تا مدت 

داشت که در مورد خریدهای روزمره ، مصرف کنندگان همه این مراحل را طی نمی کنند و گاهی پس از گذراندن یک مرحله به 

 گذرانند .گردند و مرحله پیشین را میعقب بر می

ها انواع مختلفی از نیاز ممکن است فیزیکی یا مجازی باشند. اگرچه شرکتهای ایجاد تشخیص نیاز: محرک فرآیند خرید اینترنتی :

روش های بازاریابی اینترنتی را برای ایجاد نیاز در مشتریان به کار می گیرند ، لیکن هیچ یک از شرکت های بزرگ و معروف روش 

 های سنتی را رها نکرده اند .

رنت به اطالعات مختلف در مورد کاالها و خدمات از قبیل قیمتها و خدمات : مشتری در محیط اینتجستجوی الکترونیکی اطالعات

 پس از فروش دسترسی پیدا می کند .

: عوامل مختلفی بر تصمیم مشتری به خرید در محیط اینترنت تاثیر دارد که با عوامل موثر در محیط فیزیکی ارزیابی الکترونیکی

 امل راحتی است.است متفاوت باشد.یکی از مهمترین این عوممکن

 : در این مرحله مشتری با استفاده از اینترنت محصول مورد نظر خود را خریداری می کند. خرید الکترونیکی

ارزیابی الکترونیکی بعد از خرید: مشتری با توجه به رضایت یا عدم رضایت خود از خرید اینترنتی رفتارهایی را بروز میدهد. ایجاد 

رای تبادل تجارب بین مشتریان در محیط اینترنت برطرف کننده نیاز به فعالیت های بعد از خرید جوامع مجازی و محل هایی ب

 خواهد بود .

فروشگاه اینترنتی به وب سایتی گفته میشه که اطالعات مربوط به سری محصوالت  فروشگاه اینترنتی چیست و چگونه کار می کند ؟ 

اتوماسیون نرم افزاری امکان خرید محصوالت رو فراهم میکند. در یک فروشگاه اینترنتی را نمایش میدهد و با استفاده از یک 

توانید اطالعات و مشخصات مربوط به اون محصول رو کنید، میشوند.وقتی روی یک محصول کلیک میمحصوالت دسته بندی می

 . ببینید

http://tafavot.net/%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%86%d8%aa%db%8c-%d9%88-%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c/


 

 

 shop یعنی قابل لمس و منظور از Tangible : واژهshop Tangible های کاال فیزیکی یافروشگاه: ترنتینانواع فروشگاه های ای

Tangible فروشند؛ مانند گوشی موبایل، لپ تاپ، لباس، مواد غذایی و ... یعنی فروشگاهی که محصوالت فیزیکی یا قابل لمس می

س فروش فروشگاه اینترنتی صورت کار میکنن که سفارش کاربر رو در سایت ثبت میکنن و بعد کارشناها بدین. این نوع فروشگاه

 فرآیند ارسال محصول مورد نظر رو برای کاربر انجام می دهند.

یا فروشگاه کاال دیجیتال  نیز گفته می شود. این نوع فروشگاه  shop Digital :به shop Digitalفروشگاه های کاالی دیجیتال یا

محصوالتی که کاربر بتواند دانلود کند مانند عکس  .فروشندها فقط کاالی دیجیتال )محصوالت مجازی یا محصوالت دانلودی ( می

کنند که شما محصول یا محصوالت های دیجیتال به این صورت کار میو یا هر نوع فایل دیگه . فروشگاه PDF، ویدیو ، نرم افزار، فایل

گردین و کاالیی رو که خریدین دانلود برمیکنید و بعد از پرداخت اینترنتی مجددا به فروشگاه مورد نظر رو به سبد خرید اضافه می

تا روش وجود داره که اکثر  2به طور کلی برای خرید از فروشگاه های اینترنتی: روش های خرید از فروشگاه هایاینترنتی ید.کنمی

 فروشگاه ها از هر دو روش استفاده میکنند

و یعنی پرداخت هنگام تحویل کاال . اغلب کاربران اینترنت  Delivery On Cash مخفف عبارت COD واژه:  COD پرداخت در محل یا

این روش رو ترجیح میدن چون احتمال کالهبرداری با این روش کمتر است . شما سفارش خود را در فروشگاه اینترنتی ثبت کرده  

داده می شود و زمانیکه  و بعد از یک یا چند روز کاالی مورد نظر توسط شرکت پست یا پیک درب منزل یا محل کار شما  تحویل

دارید کاال رو تحویل میگیرید باید فاکتور رو پرداخت کنید . در حال حاضر کارمندان پست دستگاه کارت خوان دارن و خیلی 

 راحت میتوانید با کارت عابر بانک خود پرداخت کنید

ت کنید تا کاالی مورد نظر به دست شمابرسد. در در این روش باید اول فاکتور خریدرا پرداخ: پرداخت اینترنتی یا پرداخت آنالین 

فروشند راه حل دیگه ای وجود ندارد و حتما باید اول فاکتور رو پرداخت کنید و سپس به فروشگاههایی که کاالی دیجیتال می

عنوان یک هایی که کاالی فیزیکی می فروشند این روش پرداخت به محتوا یا محصول  دسترسی داشته باشید. اما در فروشگاه

گزینه اختیاری ارائه می شود. دلیل آن است که هر فروشگاهی تمایل دارد گردش مالی سریع تر انجام شود و معموال برای کاربرانی 

 که از این روش پرداخت استفاده میکنند تخفیفی در نظر گرفته میشه تا کاربر انگیزه بیشتری برای پرداخت آنالین داشته 

کاهش آلودگی  -کاهش ترافیک و در نتیجه کاهش آلودگی  -حذف مراجعه حضوری به فروشگاه :  اه اینترنتیمزایای خرید از فروشگ

ثبت سفارش فقط در چند  -دسترسی توضیحات جامع و کامل محصوالت + عکس و ویدیو  -پرداخت آنالین و  در محل -صوتی

 پرداخت در محل پس از تحویل کاال-زل یا محل کارتحویل کاال درب من -عدم نیاز به حمل کاالی خریداری شده -دقیقه 

شهرت  –نماد الکترونیک یک فروشگاه آنالین می تواند امن باشد به شرط درا بودن: : نکات امنیتی مهم درباره فروشگاه های اینترنتی

 فروشگاه

 


