
 

 

 اعتزاتضی های عاسهانی در باساریابی الکتزونیکی

هذت ٍ حؼبة ؿذُ داسیدذ  ایدي   صاس ًیبص ثِ یک ثشًبهِ سیضی دساصثشای فشٍؽ ثیـتش ٍ تَػؼِ هٌطقی فؼبلیت ّبی ػبصهبى خَد دس ثب 

 ثبصاسّبی ٍثدی هدی ثبؿدذ   َى هَثش دس ثشًبهِ کِ دس ٍاقغ اػتشاتظی ّبی اػبػی ػبصهبى ؿوب ًؼجت ثِ ؿبخق ّب ٍ هتغیش ّبی گًَبگ

هؼیش کلی خشیبى تدذٍیي   ثبیذ دٍسًوبیی اص کلیِ حشکت ّب ٍ سفتبسّبی ؿوب دس دػتیبثی ثِ ؿشایط ایذُ آل ٍ کٌتشل آى داؿتِ ثبؿذ 

 :َاى ثش ػِ هجٌبی صیش اػتَاس ػبختاػتشاتظی سا هی ت

 تؼییي ثبصاسی هٌبػت ثب اهکبًبت ٍ ظشفیت ّبی ػبصهبى خَد(۱

 یک ػبیت هطبثق ثب ػطح هَسد اًتظبس ٍ حدن فؼبلیت ّبی پیؾ ثیٌی ؿذُساُ اًذاصی ( ۲

 پشداختي ثِ کؼت ٍ کبس ٍثی ٍ پی گیشی تشاکٌؾ ّبی هبلی ٍ کبالیی( ۳

 

 گشینؼ باسار بز اعاط کاالهای رایج در باسارهای وبی

ى هدوَػِ کبالّبی هدَسد داد ٍ ػدتذ تَػدط    هی تَا ثبصاس ّبی الکتشًٍیکیّب ٍ ػبصهبى ّبی فؼبل دس  ثب یک ًگبُ اخوبلی ثش فشٍؿگبُ

 ؛ْب سا ثِ ػِ دػتِ ػوذُ تقؼین کشدآً

ایي گشٍُ ثش حؼت ًَع تَلیذات ٍ یدب خدذهبتی کدِ اسامدِ هدی دٌّدذ اهکدبى فدشٍؽ          - گزوه فزوؽندگان کاالهای فیشیکیالف( 

ی اص خشیبى هؼبهلِ سا ثدب اػدتدبدُ اص اهکبًدبت    لزا هدجَس ّؼتٌذ پبسُ ا هؼتقین کبالی خَد سا اص طشیق ایٌتشًت ٍ دًیبی ؿجکِ ًذاسًذ 

هدی تَاًدذ تدب هشاحدل ثجدت       …فیضیکی اًدبم دٌّذ  فشٍؽ کبالّبیی ّوچَى گل، ػخت افضاسّبی سایبًِ ای، لجبع، ٍػبیل هٌدضل ٍ 

شی ثبیذ ػدبسؽ، سدگیشی، تشاکٌؾ هبلی ٍ خذهبت پـتیجبًی دس هحیط ٍة كَست گیشد اهب ثشای اسػبل کبال ثِ هحل هَسد ًظش هـت

 ػیؼتن یکپبسچِ ٍ هٌظوی دس هحذٍدُ خغشافیبیی ثبصاس تؼییي ؿذُ طشاحی ٍ پیبدُ ػبصی کشد 

کبالّدب ٍ خدذهبت خدَد سا اص     فدشٍؽ ایي گشٍُ اص فشٍؿٌذگبى ثِ ایي دلیل کِ اهکدبى   - گزوه فزوؽندگان کاالهای اطالعاتیة( 

هلِ بتذٍیي کٌٌذ  کبالّبیی کِ تَػط ایي دػتِ هَسد هؼ فشٍؽّبی هتدبٍتی سا ثشای  اػتشاتظیطشیق ٍة داسًذ ثِ ساحتی هی تَاًٌذ 

، خذهبت فٌی ٍ هٌْذػی، کتبة ّبی الکتشًٍیکی، هَػیقی، فیلن، ًدشم  هـبٍسُ، طشاحی، هذیشیتقشاس هی گیشًذ ؿبهل ػشٍیغ ّبی 

سا تب حذ صیبدی ثشای ػیطشُ ثش ثبصاسّدبی گؼدتشدُ ثدبص     گًَِ کبالّب کِ ػوَهبً دػت ثشًبهِ سیضاى ي ایيهی ثبؿذ  اص هحبػ …افضاس ٍ

       ٍ  اػدت   …هی کٌذ ػذم ًیبص ثِ هؼبملی ّوچَى اًجبس داسی، پؼت، استجبط فیضیکدی ثدب هـدتشی، خدذهبت پدغ اص فدشٍؽ هؼدتقین 

تَاى خشیبى فشٍؽ  ثب تَخِ ثِ ایي تقؼین ثٌذی ایي ػَاالت پیؾ هی آیذ کِ کذام دػتِ اص کبالّب ثبصاس ثْتشی داسًذ؟ تب چِ حذ هی

ّبیی اص طجقبت هختلف خبهؼِ خَاّبى اػدتدبدُ اص ػیؼدتن خشیدذ کبالّدب ثدِ كدَست        کبال سا ثِ كَست هدبصی طی کشد؟ چِ گشٍُ

 الکتشًٍیکی ّؼتٌذ؟ کذام دػتِ کبالّبی اطالػبتی ٍ کذام دػتِ کبالّبی فیضیکی سا هی پؼٌذًذ ٍ یب احتیبج داسًذ؟

ثشای ایدي هٌظدَس ثبیدذ ثشسػدی      گشُ گـبی ثؼیبسی اص هؼبمل دس تذٍیي اػتشاتظی گضیٌؾ ثبصاس ثبؿذ  پبػخ ثِ ایي ػَاالت هی تَاًذ

ّبی خَد سا ثش سٍی ًَع کبالّبیی کِ قلذ ػشضِ آى سا دس ٍة داسیذ هتوشکض کٌیذ پغ اص تؼییي ًَع کبال ثش اػدبع اقجدبل ػودَهی،    

ثشًبهِ سیضی ّبی الصم سا ثشای اسامِ ّش چدِ ثْتدش ٍ ػدشیؼتش کدبال ثدِ      هی تَاًیذ ًؼجت ثِ گضیٌؾ ثبصاس ّذف خَد اقذام کٌیذ ػپغ 



 

 

دسآهذ ٍ ػَد آٍسی حبكدل اص   ،ثؼتِ ثِ ایٌکِ چِ حدوی اص فؼبلیت ّبی فیضیکی سا ثتَاًیذ ثِ ٍة اًتقبل دّیذ  هـتشی تذٍیي کٌیذ

 کبالی ؿوب ثیـتش خَاّذؿذ 

ّبی خبكی کبسثشی داسًذ ٍ ثشػکغ  اطالػبتی هؼوَالً ثشای افشاد ٍ گشٍُدس هقبیؼِ ای کلی ٍ ًِ خیلی دقیق هی تَاى گدت کبالّبی 

کبالّبی فیضیکی خٌجِ اػتدبدُ ػوَهی ًذاسًذ  ثِ طَس هثبل یک کتبة الکتشًٍیکی ٍیظُ آهَصؽ ًشم افضاس هدَسد تَخدِ افدشاد خبكدی     

ؼبهلِ کبالّبی فیضیکی ثیـدتش کدبالیی سا ثدِ    ثٌبثش ایي ؿوب دس ه قشاس هی گیشد ٍلی یک لجبع قبثل خشیذ اص ػَی ّش کؼی هی ثبؿذ 

اسػبل آى اص طشیق ؿوب ٍ ػبهلیت ّبی فشٍؽ ؿوب ثِ ػشتبػدش ًقدبط    ىم دًیب هَسد اػتدبدُ داسد ٍ اهکبکبس هی ثشیذ کِ تقشیجبً دس توب

   ٍ ًحلدبسی ٍ تدب حدذٍدی    ا کشُ صهیي ٍخَد داسد  ٍلی دس کبالّبی اطالػبتی ؿوب هؼوَالً فشٍؿٌذُ کبالّبیی ّؼتیذ کدِ ثؼدیبس ًدبدس 

کبالّبی فیضیکی ثب هؼبملی ّوچدَى حددن ٍ تؼدذاد     فشٍؽؿوب دس  لزا هـتشیبى آًْب ّن گشٍُ خبكی خَاٌّذ ثَد   ػدبسؿی ّؼتٌذ

 ثددددشای حوددددل ٍ ًقددددل هَاخددددِ خَاّیددددذ ثددددَد اهددددب کبالّددددبی اطالػددددبتی هؼوددددَالً ایددددي هـددددکالت سا ًذاسًددددذ    

کبالی اطالػبتی ٍ فیضیکی اص آى غبفل ؿذ ایي اػدت کدِ ّشچٌدذ اهکدبى خشیدذ ٍ      اهب ًکتِ هـبثْی کِ ًجبیذ دس فشٍؽ ّش دٍ دػتِ 

فشٍؽ هؼتقین آى ثشای ؿوب ٍ هـتشی فشاّن ثبؿذ  اهب اگش ایٌتشًت ساُ حل ػبدُ تشی ثشای ثبصاسیبثی ٍ فشٍؽ ایي کدبال ثبؿدذ اخدبصُ    

دس کبّؾ ّضیٌِ ّبی اًجبسداسی، ًبهِ ًگدبسی، تجلیغدبت    ایٌکِ ایي ساُ هی تَاًذ ثذّیذ ایي هؼبهلِ اص طشیق ایٌتشًت كَست ثگیشد  گَ

 تبثیش صیبدی ثگزاسد  …ٍ

 اعتزاتضی های اعاعی توععه وب عایت)فزوؽگاه الکتزونیکی(

ّبی ایٌتشًتی داؿتٌذ یک ٍة ػبیت حشفِ ای، فؼدبل ٍ   هؼلوبً هْوتشیي ػبهل حیبتی ثشای ثبقی هبًذى یک ػبصهبى دس ػشكِ سقبثت

ّبی هختلف هـتشیبى قشاس گیشد  ثٌبثشایي هی تَاى اػتشاتظی ّبی تَػؼِ یک ٍة ػدبیت سا ثدِ    خِ ٍ اقجبل گشٍُپَیبػت کِ هَسد تَ

 كَست صیش ًبم ثشد:

)پیؾ ثیٌی ؿدذُ   طشاحی ٍ ساُ اًذاصی یک ٍة ػبیت ثب حذاکثش پَیبیی ٍ قبثلیت اًؼطبف ثبال ثشای ثشًبهِ ّبی تَػؼِ آیٌذُ( ۱هشحلِ

 ٍ پیؾ ثیٌی ًـذُ(

 ثشای خزة ٍ افضایؾ تؼذاد ثبصدیذکٌٌذگبى فشٍؿگبُ الکتشًٍیکی …فؼبلیت ّبی ثشًبهِ ًَیؼی، تجلیغبتی ٍ( ۲هشحلِ

تذٍیي ثشًبهِ ّبی الصم دس خْت تجذیل ثبصدیذکٌٌذگبى كشف ثِ هـتشیبى ثبلقَُ ٍ ایدبد سغجت دس آًْب ثشای هشاخؼت ّدبی  ( ۳هشحلِ

 ثِ هـتشیبى ثبلدؼلهدذد ثبصدیذکٌٌذگبى ثب ّذف تجذیل کشدى آًْب 

 ؿوب آؿٌبیی هـتشی ثب - گبم اٍل

ثب ٍة ػدبیت ؿدوب آؿدٌب     …دس سٍصًبهِ، ایٌتشًت، خؼتدَ ٍ تجلیغبتثؼذ اص ساُ اًذاصی ٍة ػبیت ثِ فشم یک ًدش اص ساُ خبكی هثل 

بلیت ّبی ؿدوب آؿدٌب   ؿذ ٍ قذم دس فشٍؿگبُ الکتشًٍیکی ؿوب گزاؿت  ایي ؿخق دس ایي هشحلِ چگًَِ هی تَاًذ ثب ؿشکت ؿوب ٍ فؼ

ؿَد؟ ّوبًطَس کِ هی داًیذ دس ٍة هیلیبسد ّب كدحِ ٍخَد داسد کِ سد گیشی كحت ادػبی آًْدب کدبس آػدبًی ًودی ثبؿدذ  ثٌدبثشایي       

ػالٍُ ثش افشادی کِ ثِ کؼت ٍ کبس ػبلن دس ایٌتشًت هی پشداصًذ ػذُ ای ّن یبفت هی ؿًَذ کدِ دس كدذد فشیدت هدشدم ٍ کؼدت دس      

ؼتٌذ  اص ایي سٍ هْوتشیي ٍظیدِ ؿوب دس ثشخَسد ثب ثبصدیذکٌٌذُ ایي اػت کِ اطالػبت کبهل ٍ دقیقدی اص خدَد ٍ   آهذّبی ًبدسػت ّ

ػبصهبًتبى ثِ اٍ اسامِ دّیذ ٍ تبییذ كحت آى سا اص طشق هختلف ثشایؾ هیؼش ػبصیذ  اًدبم ایي کبس ثشای اػتجبس یدبفتي ًدبم ؿدشکت ٍ    

 ایي اطالػبت هی تَاًذ ؿبهل هَاسد صیش ثبؿذ: ػبیت ؿوب دس رّي هشدم هَثش خَاّذ ثَد 



 

 

 ًبم کبهل ٍ ثجت ؿذُ ؿشکت ؿوب(۱

 هؼشفی ػبختبس تـکیالتی ٍ افشاد فؼبل دس ػبصهبى( ۲

 ًـبًی پؼتی دفتش هشکضی ٍ دفبتش ًوبیٌذگی( ۳

ّب ٍ هذیشاى اسؿذ  ًـبًی پؼت الکتشًٍیک، ؿوبسُ تلدي ٍ ؿوبسُ فکغ دفبتش ثبصاسیبثی، خذهبت پغ اص فشٍؽ ٍ سٍاثط ػوَهی( ۴

 ػبصهبى

 تلبٍیش، ثیَگشافی ٍ سصٍهِ ّبی ؿخلی ٍ ؿشکتی(۵

گَاّی ًبهِ ّب ٍ سضبیت ًبهِ ّبی فٌی دسیبفت ؿذُ دس ثؼذ هلی ٍ ثیي الوللی ٍ ؿوبسُ توبع ٍ پؼت الکتشًٍیک ػبصهبى ّبی ( ۶

 اسامِ دٌّذُ ایي گَاّی ًبهِ ّب

 د آساهؾ خیبل دس رّي ثبصدیذکٌٌذُ هَثش ثبؿذ ّش اطالػبت دیگشی کِ دس خلت اطویٌبى ٍ ایدب( ۷

 اػتشاتظی تَػؼِ ثبصاس ثب سایگبى کشدى ثشخی اص خذهبت

چِ دس هحیط هدبصی ٍ چدِ دس ثبصاسّدبی فیضیکدی ثدب آى      ثبصاسیبثیفشاتش اص ّش تکٌیک، اثضاس ٍ ثشًبهِ سیضی هؼئلِ هْوی کِ یک تین 

داسیذ ٍ دس ٍاقغ هی خَاّیذ کبالّبی خَد سا ثِ یک اًؼبى ثدشٍؿیذ ایي هؼدئلِ  هَاخِ هی ؿَد ایي اػت کِ ؿوب ثب اًؼبى ػش ٍ کبس 

ًیض ًجبیذ ّشگض فشاهَؽ ؿَد  ثب تَخِ ثِ ایي هؼئلِ ثبیذ خَد سا ّوچَى یک هـتشی فشم کٌیذ ٍ ًکدبت ٍ   ثبصاسّبی الکتشًٍیکیدس 

وت کدن یدب خدٌغ سایگدبى دس سدُ ّدبی ثدبالی       ؿبخق ّبی خزاة سا ثشای خَد لیؼت کٌیذ  ثب ایي کبس خَاّیذ دیذ کِ ؿبخق قی

دبػت کِ ایي تدشثِ ػیٌی ٍ ٍاقؼی سا دس ثبصاسّبی الکتشًٍیکی ًیض ثِ هَسد اخدشا ٍ ػشضدِ   ثثٌبثش ایي   ی خَاّذ گشفتبلیؼت ؿوب خ

تبکٌَى ثدِ اخدشا   هـتشیبى خَد قشاس دّیذ ٍ هٌتظش ػَایذ ٍ ًتبیح هثجت آى ثبؿیذ  ؿیَُ ّبی هختلدی ثشای ایي کبس پیـٌْبد ؿذُ ٍ 

 دس آهذُ اػت کِ اص خولِ آًْب هی تَاى ثِ هَاسد صیش اؿبسُ کشد 

فشم کٌین ؿوب فشٍؿٌذُ یک کبالی تخللی ٍ غیش فٌی ّؼتیذ کِ افشاد ثدشای اػدتدبدُ اص کبالّدبی     - الف( تبلیغ غیز هغتقین

ختیبس ایـبى قشاس هی گیشد  دس ایي كَست ؿوب هی ؿوب ًیبص ثِ داؿتي اطالػبت دقیق ٍ ثِ سٍص ؿذُ ای ّؼتٌذ کِ اص خبًت ؿوب دس ا

تَاًیذ دس کٌبس اسامِ هقبالت آهَصؿی ٍ ػلوی دس حَصُ کبالّبی تَلیذی خَد، کبالّبی دیگشی سا کِ تَلیذ کشدُ ایدذ دس هؼدشم دیدذ    

اًذ ٍ ٌّدَص داًدؾ ٍ ػالقدِ     اس ؿذُکبالّبی هکول ٍ یب کبالّبیی کِ تبصُ ٍاسد ثبص تجلیغآًْب قشاس دّیذ  ایي گًَِ ؿیَُ ّب ػوَهبً ثشای 

ثِ طَس هثبل اگش ؿوب یک ًشم افضاس دیَاسُ آتؾ ٍاسد ثبصاس کشدُ ایذ ثشای آؿٌب  کبفی ًؼجت ثِ اػتدبدُ اص آًْب ًیؼت اهکبى پزیش اػت 

قجلدی تَلیدذ خدَد یدب     کشدى هشدم ثب ایي ًشم افضاس ٍ تشغیت آًْب ثِ خشیذ ثبیذ ثِ رکش اهکبًبت ٍ هشیت ّبی آى ًؼجت ًشم افضاس ّدبی  

دیگشاى ثپشداصیذ ٍ ًحَُ اػتدبدُ اص آى سا ثِ هشدم آهَصؽ دّیذ توبم ایي کبس ّب ثِ كَست غیش هؼدتقین دس قبلدت یدک هقبلدِ قبثدل      

 تجلیغ ٍ هؼشفی ؿذى خَاّذ ثَد 

سا ثدِ كدَست سایگدبى دس    ؿوب هی تَاًیذ ثب ایي ؿیَُ ًوًَِ ّبی غیش حشفِ ای ٍ یب اسصاى کبالّبی خَد  - ب( فزوػ غیز هغتقین

اختیبس هشدم قشاس دّیذ  آًْب ثش طجق خللت ّویـگی دس اػتدبدُ اص کبالّبی سایگبى ؿوب دسًگ ًخَاٌّذ کشد  اهب ٍقتی کِ اص ٍیظگی 

ّبی کبالی ؿوب آگبّی پیذا کشدًذ ٍ ّوچٌیي ًبم ؿشکت ؿوب دس رّي آًْب ًقؾ ثؼدت خدَد ثدِ خدَد ثدِ ػدبیش هحلدَالت ؿدوب         

ػبصًذُ ػشی ًشم افضاسّبی کبسثشدی اداسی اًدبم ؿذُ اػدت  ایدي    Adobeًوًَِ ایي کبس تَػط ؿشکت  خَاٌّذ کشد  اطویٌبى پیذا

خَد سا ثِ كَست سایگبى ٍ دس ًؼخِ ّبی هتؼذد ثِ سٍص ؿذُ ٍ ثِ كَست هذٍام دساختیبس هشدم  Acrobat Readerؿشکت ًشم افضاس

سا ثب ایي ًشم افضاسهی ؿٌبػٌذ  ثدب ایدي ٍخدَد ایدي ؿدشکت تَاًؼدت ثدب         Adobeبمقشاس دادُ ٍ ؿبیذ ثِ خشات ثتَاى گدت خیلی ّب ً

اػتدبدُ اص ایي تشفٌذ ًشم افضاسّبی هتؼذدی سا ثب اػتدبدُ اص هحجَثیت ٍ ؿْشتی کِ ًبم تدبسیؾ ثِ دػت آٍسدُ ثَد ثِ هشدم ثدشٍؿدذ   



 

 

تَلیدذ ٍ   Adobeم افضاسّبیی هـبثِ ثب ًدشم افضاسّدبی   ّبیی کِ ًش اّویت ًکتِ ٍقتی خبلت تش هی ؿَد کِ ثذاًین ثؼیبسی اص ؿشکت

 ثشای خَد دػت ٍ پب کٌٌذ  Adobe اًذ ػلی سغن کبسایی تَلیذاتـبى ًتَاًؼتِ اًذ ؿْشتی دس حذ ػشضِ کشدُ

ّویـِ یک ػشی کبالّبیی ّؼتٌذ کِ هی تَاًٌذ هدَسد تَخدِ هدشدم قدشاس گیشًدذ ٍ       - ج( توععه کاالها و یا خدهات عام پغند

اسامِ سایگبى ایي ػشی اص کبالّب ٍ یب خذهبت هدی تَاًدذ ػالقوٌدذی ٍ      ًْب ثبثت ًگِ داسًذ ٍ حتی استقبء دٌّذآؿوب سا دس رّي  خبیگبُ

خَد ایي اهکدبى سا ثدِ هدشدم     Yahoo Messengerاػتجبس ؿوب سا دس ًضد هشدم ثبال ثجشد  ثِ طَس هثبل ؿشکت یبَّ ثب اسامِ ًشم افضاس 

 ثِ كَست سایگبى اص ایي ًشم افضاس اػتدبدُ کٌٌذ ٍ حتوبً دیذُ ایذ کِ دس کٌبس آى تب چِ حذ ؿوب سا ثدب تجلیغدبت  ػشاػش دًیب هی دّذ تب 

 )ػشؿبس اص دسآهذ( هَاخِ هی ػبصًذ 

ثْشُ گیشی اص کبالّب ٍ خذهبت ؿوب قطؼبً دس كَست پشداخت ّضیٌِ ّبی آى اهکدبى پدزیش خَاّدذ ثدَد  اهدب       - د( آساد عاسی سهانی

ثِ ّیچ ٍخِ ثب کبالی ؿوب آؿٌبیی ًذاسد ٍ تبکٌَى اص آى اػتدبدُ ًکشدُ تب ثب ٍیظگی ّب ٍ اهکبًبت آى آؿٌب گشدد ثدِ ػدختی   کؼی کِ 

دس اػتدبدُ اص آى اص خَد توبیل ًـبى خَاّذ داد پغ ثْتش اػت کِ اخبصُ دّیذ دس یدک ثدبصُ صهدبًی هؼدیي قدشاسدادی کدِ یکدی اص        

یبى ثبلقَُ اص کبالی ؿوب اػتدبدُ کٌٌذ ٍ ًیدبص خدَد سا هشتددغ ػدبصًذ ٍ ثدِ خشیدذ آى هددبة        تکٌیک ّبی خَة ثبصاسیبثی اػت هـتش

اًدبم ؿذُ اػت  ؿشکت آهبصٍى ثِ خشیذاساى خَد اهکبى هی دّذ تب ثتَاًٌذ چٌذ  Swishگشدًذ  ایي کبس تَػط دٍ ؿشکت آهبصٍى ٍ 

 ۱۵ایي ٍیظگی سا داسًذ کِ تدب   Swish ًشم افضاسّبی تَلیذی كدحِ اص کتبة هَسد ػالقِ خَد سا هطبلؼِ کٌٌذ ٍ ّوچٌیي ثؼیبسی اص

ُ ّؼتٌذ  ضوي ایٌکدِ ثدب   ٍاطُ ّبیی کِ ػبیت ؿشکت دس اختیبسؿبى قشاس هی دّذ قبثل اػتدبدُ اص گزسسٍص ثِ كَست سایگبى ثب اػتدبد

دػت آٍسدُ ایذ ٍ هی تَاًیذ ثشًبهدِ   لکتشًٍیک یک هـتشی ثبلقَُ سا کِ حبضش ثِ آصهبیؾ کبالی ؿوب ؿذُ سا ثِااػن ٍ پؼت  ایي کبس

 ّبی ثبصاسیبثی خَد سا دس هَسد ٍی ًیض ثِ اخشا دسآٍسیذ 

 گؼتشؽ ثدبصاس ػیبػت ّبی تَػؼِ ثبصاس دس دًیبی اهشٍص ایدبة هی کٌذ کِ ؿوب دس ٌّگبم ثشًبهِ سیضی ثشای  - ه(آسادعاسی هکانی

خبكی ثشای خزة هـتشی خذیذ، کبالّب ٍ خذهبت خَد سا ثِ كَست سایگبى ٍ یدب   …ّذف ثِ هحذٍدُ اختوبػی، خغشافیبیی، ػٌی ٍ

  ٍ  …اسصاًتش ػشضِ کٌیذ  الجتِ ایي اػتشاتظی ّب هی تَاًذ دس تؼبهل ثب تشفٌذّبی تـَیقی ّوچَى خبیضُ، خشیذ ثیـتش کدبالی ثیـدتش 

 ًیض ثبؿذ 

 تذٍیي ساّجشدّبی تجلیغبتی دس ثبصاسیبثی الکتشًٍیک

قدَی   اػدتشاتظی پبیدِ سیدضی    هدذیشیت ثدبصاس  یکی اص هْوتشیي گبم ّبی ؿوب دس سػیذى ثِ یک ساّکبس اػبػی ٍ اكَلی دس کٌتدشل ٍ  

هی طلجٌذ  ضوي ایٌکِ ؿدوب   جلیغبتهی ثبؿذ  ثبصاسّبی ٍثی ثب ػبختبسّبی ًَیي ؿیَُ ّب ٍ تکٌیک ّبی ٍیظُ ای سا دس اهش ت تجلیغبتی

ؼیبسی اص هـتشیبى خَد سا اص ثبصاسّبی هؼوَلی ثِ ثبصاسّبی ٍثی ثکـبًیذ  ثِ طَس کلی دس تَػدؼِ سًٍدذ   هدجَس ّؼتیذ دس اثتذای اهش ث

ؿوب ثبیذ تجلیغبت خَد سا دس ػشكِ هدبصی ٍ فیضیکی ثِ كَست ّذفذاس ٍ ثشًبهدِ سیدضی ؿدذُ گؼدتشؽ دّیدذ  حردَس دس        تجلیغبتی

ػبیت ّبی پش ثیٌٌذُ ثشای خدزة ثبصدیذکٌٌدذُ اص خولدِ ایدي گدبم ّدب       هدالت ٍ سٍصًبهِ ّبی هؼتجش ثشای هؼشفی خَد ٍ اػتدبدُ اص 

ب ػدبیت  ؿوب دس سٍصًبهِ ٍ ی آگْیّؼتٌذ ٍلی ّویـِ ثبیذ ایي گضیٌؾ ّب ثب ٍػَاع ٍ دقت فشاٍاى كَست گیشد چشا کِ هوکي اػت 

دس ػشكِ ثبصاسّدبی ٍثدی اص    لیغبتتج ص ثبصدیذکٌٌذگبى سا ثکبّذ  اهشٍصُاداؿتِ ثبؿذ ٍ ػذُ صیبدی  عّبی خبكی دسػت ًتیدِ هؼکَ

 ؿیَُ ّبی خبلت تَخِ ٍ حشفِ ای ثْشُ هی ثشد ٍ اكَالً ٍة ػبیت ّبیی ّؼتٌذ کِ ثِ كَست ٍیظُ ایي خذهبت سا اسامِ هی دٌّذ 

 هَتَسّبی خؼتدَساّجشدّبی ثْشُ گیشی اص 



 

 

خشیدذ ٍ  دسكذد یدبفتي ثؼدتش هٌبػدت ثدشای      ی ّؼتٌذ کِ ثِ كَست حشفِ ایشیي اثضاسّبی ثبصاسیبثبى ٍ افشادثْت هَتَسّبی خؼتدَ

ّب اص طشیق هَتَسّبی خؼتدَ ثِ ػبیت ّبی گًَبگَى  کبالی هَسد ًظش خَد حبضشًذ ػبػت خشیذ ٍ فشٍؽّؼتٌذ  آًْب ثشای  فشٍؽ

ِ  …ثِ گـت ٍ گزاس ثپشداصًذ ٍ ؿشکت ّبی هختلف سا اص ٍیظگی ّبی هختلدی ًظیش قیوت، کیدیت، خذهبت ٍ  هَسد ثشسػی ٍ هقبیؼد

قشاس دٌّذ  هَتَسّبی خؼتدَ خذهبت هدیذی ثشای ؿوب داسًذ دس ػیي حبلی کِ سایگبى ّؼتٌذ پغ ًجبیذ دس اػتدبدُ اص آًْدب دسًدگ   

 کشد 

 ساّجشدّبی خذا ػبصی کبالّب

ٌدبع  ّوبًطَس کِ دس یک فشٍؿگبُ هؼوَلی ؿوب ثب اػتدبدُ اص قدؼِ ّبی هٌظن کبالّب سا خذاػبصی هی کٌیذ ٍ ػؼی ثش آى داسیدذ اخ 

ّوگي سا دس قدؼِ ّبی ًضدیک ثِ ّن ثچیٌیذ دس كدحبت ٍة ػبیت خَد ًیض ثبیذ ایي کبس سا اًدبم دّیذ  یؼٌی اگدش ؿدوب فشٍؿدٌذُ    

چٌذیي ًَع کبال ثب ٍیظگی ّبی هتدبٍت ّؼتیذ ثبیذ آًْب سا دس كدحبت هختلف هؼشفی کٌیذ ایي کبس هی تَاًذ دس ثْیٌِ ػبصی خبیگبُ 

صیشا اص کثشت کلوبت کلیذی غیدش هدَثش هدی کبّدذ ٍ ثدِ خؼدتدَی ّدذف داس         لوبت کلیذی هَثش ثبؿذ ؿوب ثِ ٌّگبم خؼتدَی ک

 هـتشیبى ٍ ثبال سفتي ستجِ ؿوب دس لیؼت کوک هی کٌذ 

 تعیین اعتزاتضی های فاس دوم توععه باساریابی در وب

ذ اص ػبیت ایٌک ًَثت ثِ آى هی سػذ تدب خدَد سا   ثؼذ اص ثشًبهِ سیضی ٍ تؼییي اػتشاتظی ّبی الصم ثشای خزة ٍ دػَت هشدم ثِ ثبصدی

خَد آهبدُ کٌیذ  خالكِ کدالم ایٌکدِ ثبصدیذکٌٌدذُ ػدبیت خدَد سا       کؼت ٍ کبسدس فبص دٍم تَػؼِ  ثبصاسیبثیثشای تؼییي فشآیٌذّبی 

ٍ اص ایي طشیق اػتودبد اٍ  تجذیل ثِ هـتشی کٌیذ  ثشای ایي کبس ثبیذ دس اثتذا اٍ سا ًؼجت ثِ اػتجبس ػبیت ٍ ؿشکت خَد هتقبػذ ػبصیذ 

 فدشٍؽ دس ٍاقغ کبسی کٌیذ کِ کبال ٍ یب خذهبت هَسد ًظشؽ سا ثِ ساحتی پیذا کٌذ ٍ اگش ؿوب آى کبال سا ثشای  سا ثِ خَد خلت کٌیذ 

اص خشیدذ  دس اختیبس ًذاؿتیذ اٍ سا ثشای ایي کبس ساٌّوبیی کٌیذ  قیوت هٌبػت سا ثب ٍیظگی ّبی دقیق کبال ثِ اٍ پیـٌْبد دّیذ ٍ پغ 

 اٍ سا ثِ حبل خَد سّب ًکٌیذ ٍ ثشًبهِ سیضی ثش سٍی اٍ سا ثشای تـَیق اٍ ثِ هشاخؼبت ثؼذی ٍ خشیذ هدذد اص یبد ًجشیذ 

 تؼییي ساّجشدّبی اػتوبد ػبصی

  ثشًبهِ سیضی ثشای خلت اػتوبد ٍ خزة ثبصدیذکٌٌذگبى ٍ فؼبلیت آًْب دس قبلت هـتشی دس دٍ صهبى قبثل اًدبم اػت

ًـبى دّیذ کِ خشیذ اٍ ثشای ؿوب ثؼیبس اسصؿوٌذ اػت، ثب خشیذ اص ؿوب چِ خذهبتی دس آیٌذُ ٍ ّوشاُ خدَد کدبال    - ذخشیاص ( قجل ۱

 ؿبهل حبلؾ خَاّذ ؿذ، چِ هضیت ّبیی دس قیبع ثب کؼبًی کِ خشیذ ًکشدُ اًذ ؿبهل حبلـبى خَاّذ ؿذ 

اتوبم خشیبى خشیذ ٍ فشٍؽ هـتشی خَد سا فشاهَؽ ًوی کٌیذ ٍ ثِ  ًـبى دّیذ کِ یک ػبصهبى پَیب ّؼتیذ ٍ ثؼذ اص - ذخشی( ثؼذ ۲

 بصاسیدبثی ثشای تذٍیي ایٌگًَِ ساّجشدّب دس ثشًبهِ ّبی ث ثْبًِ ّبی هختلف ثب اٍ استجبط ثش قشاس هی کٌیذ حتی ثشای تجشیک ػبل خذیذ 

بدُ ًشیي ٍػیلِ پؼت الکتشًٍیک هدی ثبؿدذ  سٍؽ   اٍلیي، کن ّضیٌِ تشیي ٍ ػ خَد هی تَاًیذ اص اثضاسّبی گًَبگًَی ثْشُ گیشی کٌیذ 

کبس ثِ ایي كَست اػت کِ ؿوب هؼوَالً دس حَصُ کبسی خَد ػَاالت ٍ هـکالتی سا کِ هـتشیبى ؿوب ثب آى ثشخَسد هی کٌٌذ سا پیؾ 

ی اص طدشف هـدتشی   ک اطالػبتی فشٍؿگبُ ٍثی خَد ػَاالت سا ثش حؼت کلیذ ٍاطُ ّبی ٍسٍدًثیٌی هی کٌیذ ٍ ثب گٌدبًذى آًْب دس ثب

 پبػددخ هددَسد ًظددشؽ سا ثددِ ػددشػت دسیبفددت کٌددذ  ثددشای ػددَاالت ثیـددتش ؿددوبسُ تلدددي خددَد سا دس اختیددبس اٍ ثگزاسیددذ           

هـتشی ثبیذ اص تَاًدبیی    توبم تالؽ خَد سا ثشای خلت اطویٌبى ثبصدیذکٌٌذُ اص اهبًت داسی خَد ًؼجت ثِ اطالػبت ؿخلی اٍ ثکٌیذ



 

 

فٌی آگبُ ثبؿیذ ٍ تؼْذ ؿوب سا ًؼجت ثِ ػذم تَصیغ اطالػبت ؿخلدی اؽ دس ػدبیش ػدبیت ّدب ٍ      ٍّبی اهٌیتی ؿوب اص خٌجِ ػلوی 

 هحیط ٍة احؼبع کٌذ 

 داًیشدّبی تـکش ٍ قذستذٍیي ساّج

ًٍیکی تجبدل ًبهِ ّبی تـکش ّبی پیگیشی ٍ پبیذاسی دس استجبط دٍ طشفِ هـتشی ٍ تبخش دس کؼت ٍ کبس الکتش یکی اص هْوتشیي سٍؽ

ی اػت  آًقذس ثشای هـتشی خَد اسصؽ قبمل ثبؿیذ کِ اص اٍ ثِ ٍاػطِ خشیذ ٍ یدب حتدی ثبصدیدذؽ اص ػدبیت تـدکش کٌیدذ ٍ       داًٍ قذس

هیضاى سضبیتوٌذی اٍ سا ثِ كَست هحتشهبًِ اص اٍ خَیب ؿَیذ  ایي اهکبى سا ثِ ثبصدیذکٌٌذُ ّبی خَد ثذّیذ کدِ اص ًبهدِ ّدبی تـدکش     

 ُ ؿًَذ هـتشیبى قجلی ٍ سضبیت هٌذی آًْب آگب

 تذٍیي ساّجشدّبی تؼْیل گـت ٍ گزاس هـتشی دس ٍة ػبیت

ّبی هَخَد دس ساٌّوبیی ثبصدیذکٌٌدذُ ثدشای دػتشػدی     یکی اص اكَل اٍلیِ دس طشاحی ٍة ػبیت اػتدبدُ اص توبم اهکبًبت ٍ ظشفیت

سد ًظش خَد دس ػبیت ؿوب کلیدک  ػشیغ ثِ اطالػبت هَسد ًیبص هی ثبؿذ  ثِ ػجبست ػبدُ تش ّشچِ هـتشی ثشای دػتیبثی ثِ ثخؾ هَ

ّبی کوتشی ثکٌذ ساضی تش ٍ خـٌَد تش خَاّذ ثَد  یکی اص هٌبػت تشیي اثضاسّب دس سػدیذى ثدِ ایدي ّدذف اػدتدبدُ اص هَتَسّدبی       

 خؼتدَ گش داخلی اػت ساُ دیگش ایدبد دایشکتَسی دس كدحبت ثشای ّذایت ػشیؼتش ثبصدیذکٌٌذُ اػت 

 ّبی هبلی هؼتجش ُ گیشی اص ػیؼتنتذٍیي ساّجشدّبی الصم ثشای ثْش

ّب ٍ اهکبًبت ثشقشاسی تشاکٌؾ ّبی هبلی اػتدبدُ کٌیذ چشا کِ هـتشیبى ؿوب افشاد هتٌَػی ّؼتٌذ ٍ ّدش   ػؼی کٌیذ اص توبم ظشفیت

یدل  کذام ًَػی خبف اص ػیؼتن هبلی سا ثشای خَد اًتخبة کشدُ اًذ ٍ ثب ثبًک ّب ٍ هَػؼبت هبلی هختلددی کدبس هدی کٌٌدذ  اگدش هب     

ّؼتیذ کِ ثؼذ اص خشیبى گضیٌؾ کبال دس ٌّگبم پشداخت ثب هـکل هَاخِ ًـًَذ ٍ ػبیت ؿوب سا ثِ دلیل ػذم ٍخَد ػیؼتن هٌبػدت  

 دسیبفت ٍ پشداخت تشک ًکٌٌذ خیلی ػشیغ ثِ دًجبل سفغ ًقبیق خَد ثبؿیذ 

 ّبی استجبطی هـتشی تذٍیي ساّجشدّبی تَػؼِ کبًبل

 ٌبیی هـتشیبى ثب ؿوبػت  اهب چگًَِ هی تَاى صهیٌِ ّبی استجبطی آًْب سا فشاّن کشد ٍ تَػؼِ داد؟ٍة ػبیت ؿوب ثِ ػٌَاى دسگبُ آؿ

استجبط هـتشی ثب خَد اًدبم دّیذ  ثشای ایدي کدبس ًیدض     ذؿوب ثبیذ توبهی اهکبًبت ٍ تَاًبیی ّب ٍ ًیشٍّبی خَد سا ثشای تؼْیل دس سًٍ

تؼشیف ٍ سػبیت کٌیدذ تدب هـدتشی ثذاًدذ ّدش       ّب سا صم سا ثشای ّش کذام اص اثضاسثبیذ چْبسچَة ّبی هَسد ًیبص پبػخگَیی ٍ ػطَح ال

ّبی هـتشی دس ثشخَسد ثب کبسهٌذاى اهکبى اسػدبل   دس كَست ػذم تبهیي خَاػت اطالػبتی سا اص چِ طشیقی هی تَاًذ ثِ دػت آٍسد 

 ّب سا ثشای هذیشاى ثخؾ ّبی هشثَطِ فشاّن ًوبییذ  اًتقبد ّب ٍؿکبیت

 اّجشدّبی اتَهبػیَى تحت ٍة فشآیٌذ ثجت ٍ سدگیشی ػدبسؽتذٍیي س

تَػؼِ ػیؼتن ّبی ٍة هذاس دس چٌذ ػبل اخیش ًقؾ قبثل تَخْی دس تؼْیل ٍ تَػؼِ تدبست دس ثؼتش هدبصی داؿتِ اػدت  پیدبدُ   

حشکبت هـتشیبى سا دس  ػبصی ػیؼتن ّبی ٍة هذاس دس اػتشاتظی ّبی ثبصاسیبثی الکتشًٍیکی اهکبى پیؾ ثیٌی ٍ طشح سیضی ًیبص ّب ٍ

گضیٌؾ کبال ٍ اًدبم تشاکٌؾ ّبی هبلی داؿتِ اػت  هـتشی دس ٌّگبم ثجت ػددبسؽ تدب دسیبفدت اى اص طشیدق ٍة کلیدِ فشآیٌدذ سا       

 ّبی ایي ثخؾ ثبیذ استجبط ّبی صیش ثشقشاس ؿَد  دس تؼییي ػیبػت ؿخلبً هَسد هذیشیت ٍ ًظبست قشاس هی دّذ 



 

 

 ارتباط هؾتزی با کاال( ۱

 عفارػ کاال به فزوؽنده( ۲

 وارد کزدن گذرواصه کارت اعتباری(۳

 ارتباط با بانک هؾتزی( ۴

 ارتباط با بانک فزوؽنده (۵

 ارتباط با ؽزکت پؾتیبان کارت اعتباری( ۶

 پی گیزی نقل و انتقال کاال( ۷

 اهکان پظ فزعتاده ؽدن کاال( ۸

 ٍ اسامِ تخدیف تذٍیي ساّجشدّبیی دس خْت ایدبد اهکبى هقبیؼِ قیوت کبالّب

ؿبیذ ثِ خشأت ثتَاى گدت دس دًیبی اهشٍص کِ اص ًظش اثؼبد فٌی ٍ تکٌیکی ثِ ػطح هـخق ٍ هؼیٌدی سػدیذُ ایدن هْوتدشیي ػبهدل      

ؿوب ثبیذ ثب ًگشؿی کلی ثِ ثبصاس ایي صهیٌِ سا ثِ ٍخدَد آٍسیدذ تدب     ،اص ایي سٍ  ى ثبؿذآهَثش دس خشیذ یک کبال اص ػَی هـتشی قیوت 

پغ اص آؿٌبیی ثب کیدیت ٍ قیوت کبال دس كَست اقٌبع ًـذى ثب قیوت کبالّدبی هـدبثِ دس ػدبیت ّدبی ّوکدبس ؿدوب        هـتشیبى ؿوب

ثشخَسد کٌٌذ ٍ ثتَاًٌذ آًْب سا هَسد هقبیؼِ قشاس دٌّذ  ثشای هـتشیبى خَد دس كدَست اًددبم خشیدذ اٍل ٍ تدذام دس خشیدذ خدَایض ٍ       

 ّبیی قبمل ؿَیذ  تخدیف

 

 

 فشًَد ثشگشفتِ اص ػبیت

 


