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مقدمه

تجارت الکترونیکی از نمودهای عینی انقالب فناوری اطالعات و ارتباطات در عرصه اقتصاد 

رات تنها شکل ظاهری تجارت سنتی را بلکه محتوای امر تجارت را نیز دستخوش تغییکه نه است  

.خود کرده است 

عدم اشغال مکان فیزیکی ، عدم نیاز به ترک منزل ، امکان استفاده بدون محدودیت زمان و 

مکان ، امکان مشاهده تبلیغات و پرداخت الکترونیکی ، تجارت الکترونیک را به معجزه قرن 

. بدل کرده است 

ن برای ایجاد یک کسب و کار الکترونیکی به پیش نیازها و الزاماتی نیازمندیم که از مهم تری

. آنها می توان به انتخاب و اجرای طرح مورد نظر اشاره کرد 



:موارد و الزامات مهم در ایجاد کسب و کار الکترونیکی عبارتند از 

تجربه

بیان و ارائه ایده مورد نظر خودمان

اجرای ایده جدید و ایده ما

مشورت

پرهیز از شک و نگران نبودن زیاد از ریسک پذیری 

تبلیغات 

مشتری مداری و ارائه خدمات منطبق بر نیازهای مشتری 

کیفیت خدمات ارائه شده

برند شدن



طرح و قالب کلی کار به واقعیت و موفقیت 
ر بسیار نزدیک باشد و کامال منطقی به نظ

برای اجرای ایده خود نیازمند تبلیغ. برسد 
. هستیم 

چگونه ایده جدید خود را پیاده سازی کنیم ؟
داشتن ایده های گوناگون بدون شجاعت اجرای ایده 

قبل از هر چیز ایده خود را از صفر . هیچ ارزشی ندارد 
برآورد هزینه : مواردی مانند . تا صد روی کاغذ بیاورید 

، محل مناسب عملی نمودن ایده ، امکانات مورد نیاز ، 
...پیش بینی استقبال بازار ، 

باه تبلیغات را نباید با تلقین به مردم اشت
باید کیفیت خدمات مان به قدری . گرفت 

خوب باشد که خود این موضوع بهترین 
تبلیغ برای ارائه یک کسب و کار موفق و 

. دائمی است 



:  حس افزایش کیفیت در مشتری به سه طریق رخ می دهد 
ریان تبلیغات عالی مشت–تبلیغات منطقی و به دور از تخیل 
مشاهده مستقیم برتری –خوب برای ارائه خدمات مناسب 

کاالی ارائه شده توسط خود مشتری

در صورتی که مداومت در افزایش کیفیت داشته 
باشیم یا اگر کیفیت آن مناسب است از کیفیت

خدمات ارائه شده کم نکنیم به جایی می رسیم که
پس از تحمل سختی های اولیه به یک برند تبدیل

. خواهیم شد 



اینترنتیالزم برای کسب و کار اطالعات 

. با یک مدیر موفق و یک گروه مجهز با رعایت مسائل امنیتی به کسب و کار اینترنتی وارد شوید–1

. همیشه دنبال یاد گرفتن باشید –2

. اینترنت هم مانند فضای واقعی دارای تجربیات تلخ و عدم استقبال کاربران بوده است –3

مثل اثر انگشت... در دنیای اینترنت ، خرید ، عوامل پیشرفت ، نوع مشتریان ، دانش مشتریان و –4

.متفاوت هستند 



الزامات الزم کسب و کار اینترنتی

: پیش نیازهای راه اندازی کسب و کار اینترنتی 
هر صنف ، شغل یا خدماتی که از طراحی وب سایت یا 

فروشگاه اینترنتی انجام می شود ، کسب و کار اینترنتی نامیده 
.می شود چرا که هدف نهایی ،کسب یا مدیریت درآمد است 

کسب درآمد اینترنتی می تواند جزئی از خدمات کسب و کار
اینترنتی کامل باشد که با بازاریابی محصوالت و خدمات ، 

.بازدید وب سایت و معرفی به دیگران جهت عضو پذیری شکل می گیرد 

کسب و کار الکترونیکی عبارت است از بهبود فرآیندهای : زیر ساخت های الزم جهت تجارت الکترونیکی 
.کلیدی کسب و کار با استفاده از فناوری اینترنت 

وان      پاسخ گویی به توقعات پشتیبانی همه جانبه و قابل انعطاف ، زیر ساختی قدرتمند را طلب می نماید تا بت
نرم افزارهای واسط .در چارچوب آن خدمات مشاوره ای همه جانبه ای در هر صنعت به مشتریان ارائه کرد 

مطمئن که اهداف و مدل تجاری سازمان یا شرکت را تعریف می نمایند و از طریق آنها دستیابی به سرورهای 
.نرم افزارهای کاربردی میسر می گردد ، از ضروریات این ساختار به حساب می آیند و 



بستر الکترونیکی قابل اعتماد و مناسب از اولویت های پیاده سازی تجارت الکترونیکی 
.محسوب می شود 

مدل زیر ساخت تجارت الکترونیک باید پویا باشد به نحوی که با تغییر فرآیندهای کسب و             
ین   کار و سیستم های مرتبط با آن ، مدل انتخابی به سهولت با تغییرات مذکور تطبیق نماید که ا

.مهم با انتخاب یک زیر ساخت فنی مناسب میسر است 

د از بزرگترین اشتباهاتی که افرا: شناسایی فرصت ها و موقعیت ها در کسب و کارهای اینترنتی 
هنگام ایجاد کسب و کار مرتکب می شوند این است که آنها

ابتدا یک محصول را انتخاب می کنند و سپس دنبال پیدا 
ابتدا باید فرصتهای! کردن بازار مناسب برای آن میگردند 

مناسب را شناسایی کرده و سپس در جهت آن فرصت اقدام
بازاری را انتخاب کنید که مردم آماده. به کسب و کار نمود 

. خرید محصوالت آن باشند 



انتخاب بازار هدف مطابق با میل مردم 

قدرت 

پیشتازی

معروف بودن

مدیریت دانش

زمان



پیش نیازی برای کسب و کار الکترونیکی و روند رو به رشد مشتری : مدیریت دانش 
سازمان برای راه اندازی یک محیط کسب و کار الکترونیکی باید دانش   . مدارانه آن است 

. داشته باشد ... مطلوبی درباره بازارها ، مشتریان ، فرآیندها ، رقبا ، محیط قانونی خود و 
.سیستمهای مدیریت دانش برای تضمین ارزش ناشی از دانش درون و بیرون سازمان حیاتی اند 
برای این که سازمان ها قادر باشند به سطح باالتری از اثر بخشی در انتقال کاالها و خدمات به 

مشتریان و رضایت مندی آنها دست یابند ، دانش مشتریان باید به گونه ای مدیریت شود که 
.   نیازهای مورد نظر آنان را پوشش دهد 



:قبل از راه اندازی کسب و کار اینترنتی ، موارد زیر باید مورد توجه ویژه قرار گیرند 

توصیه  .comو.ir دامنه های . نام اینترنتی یا برند تجاری خود را باید ثبت کنید : ثبت دامنه 
. نام اینترنتی باید مختصر و مفید بوده و مشوقی جهت ورود باشد . می شوند 

اقدام فوق به این منظور انجام می شود که از:خرید هاستینگ 
خودتان یک فضای مجازی در دنیای اینترنت داشته باشید و نگران

از دست رفتن اطالعات محصوالت یا خدمات خود در اینترنت
. نباشید 

توجه کنید که سایت یا: سفارش وب سایت یا فروشگاه آنالین 
فروشگاه تان مطابق با نیازهای کسب و کار شما و مشتریان تان

. طراحی شود تا به بازدید باالیی دست یابید 



بازاریابی محتوای سایت برای: تبلیغات محتوای وب سایت بازاریابی و فروشگاه اینترنتی 
از تبلیغات آنالین در سایتهای . جذب بازدید کننده و نهایتا مشتری از آغاز کارتان الزم است 
معتبر ، تبلیغات هدفمند ، بهینه سازی سایت ، افزایش رتبه وب

به عنوان سرویس های بازار یابی کسب و کارهای...  سایت و 
. اینترنتی یاد می شود 

در دنیای کسب و : از دست ندادن مشتری و بهره گیری از آن 
کار اینترنتی محدودیت زمانی جهت بررسی درخواست مشتری 

.وجود ندارد که بالطبع سبب حفظ مشتری می گردد 

تعداد بازدید کننده : افزایش رتبه وب سایت کسب و کار اینترنتی 
.بیشتر ، احتمال درخواست خرید یا خدمات را هم بیشتر خواهد کرد 

.محتوا پادشاه است 

بیل گیتس



نقش موثر شبکه های اجتماعی در تجارت الکترونیکی

در سیر تحوالت تجارت الکترونیکی می توان از نسخه های تجارت همراه و تجارت شبکه ای یاد 
از مهم ترین ابعاد شبکه های اجتماعی می توان به تجارت در آنها اشاره کرد که به تجارت . کرد 

. اجتماعی معروف است 
در ساختار تجارت اجتماعی ، هر کسب و کار یا مشتری یک گره از شبکه است و تعامالت قوی در 

. این بین ، سطح مشارکت را باال می برد 
رسانه های اجتماعی به عنوان ابزاری جهت جستجوی بازار بوده و شرکتها را قادر می سازند تا 

. مشتریان خود را از بین کاربرانشان برگزینند 

رسانه های اجتماعی با تبلیغات و بازار یابی ، توانایی
بسیاری. جذب مخاطبین خود را بسیار باال می برند 

از شرکتهای معتبر وقت و بودجه زیادی را صرف اثر
گذاشتن بر مصرف کنندگان از طریق رسانه های

.اجتماعی می کنند



هدف اصلی بازاریابی رسانه های اجتماعی ایجاد کسب و کار بر پایه مشتری مداری و اعتبار
.شرکت به منظور توسعه و مدیریت کاری می باشد 

اگر در ایران با شرکتهای بزرگ مناقصه ای دنیا ارتباط برقرار شود و تجارت الکترونیکی جهانی
.  رونق یابد ، به عنوان یک فروشنده باید بیشترین سود را از آن ببریم 

مثال با راه اندازی سایت یا وبالگی به تبلیغ جهت بهره گیری از انرژی خورشیدی بپردازیم و 
مناطق مربوط به آن را در کشورمان معرفی کنیم تا بتوانیم با شرکت های بزرگ دنیا قرارداد 

.ببندیم و به سود دهی برسیم 



ویژگی های عمده شبکه های اجتماعی فضای مجازی

توانایی تداوم حیات بدون وابستگی به مرکزیت واحد–مقیاس پذیری –انعطاف پذیری 

-تولید آزادانه محتوا –وجود فضای تعامل گسترده با دیگران –امکان ورود فروشندگان جدید 
استقالل از مراکز قدرت رسمی –به اشتراک گذاری دانش و اطالعات 

کل  در بستر شبکه های اجتماعی تخصصی ، ارتباطات صنفی با منافع اقتصادی تضمین شده ش* 
می گیرد

از دیدگاه تجاری هر کاربر شبکه های اجتماعی می تواند یک مشتری بالقوه تلقی شود که    * 
تعامالت و عالیق او در شبکه می تواند منبع اطالعاتی مهمی برای سازمان ها باشد

ویژگی ها

قابلیت ها



امنیت در شبکه های اجتماعی به شدت پایین است زیرا از پروفایل و محتوای تعامالت کاربران
.جهت انتشار حجم عظیمی از تبلیغات در این شبکه ها بهره گرفته می شود 

نگاهی به آمار میلیاردی کاربران شبکه های اجتماعی
می تواند پتانسیل اقتصادی موجود در آنها را نشان دهد

فرآیند استفاده از رسانه های اجتماعی برای رونق کسب
:و کار و سود ویژه ، چهار سطح را شامل می شود 

تدوین سیاست های بازاریابی جدید –1
نظارت و مدیریت فعالیت های شبکه های اجتماعی–2
دوره ارزیابی نتایج–3
اصالح طرح ها در صورت لزوم–4

نک بدترین نوع تبلیغی که مشتریان را کالفه می کند به این صورت است که هرگاه روی لی: توجه 
.مورد نظرشان کلیک کنند ، لینک تبلیغی هم همراه آن باز شود 



گرایش به معامالت غیر حضوری ، خرید و فروش اینترنتی کاال و سفارش آنالین حتی در 
.کشورهای کمتر توسعه یافته هم افزایش یافته است 

چندی پیش یکی از مهم ترین فروشگاه های تجارت الکترونیکی 
.به بورس نیویورک پیوست ( علی بابا ) چین 

شبکه های اجتماعی ، ابزارهای بهینه و کم هزینه ای برای
. تبلیغ تجارت های آنالین فراهم کرده اند 

این شبکه ها از امنیت الزم برخوردار نیستند ولی یکی از 
.ابزارهای پربازده تبلیغات می باشند 

.با احتیاط کامل در این شبکه های اجتماعی عضو شوید : توصیه 



Pinterest تجارت الکترونیکی و خالقیت در شبکه اجتماعی

این شبکه اجتماعی به اشتراک گذاری عکس از موفق ترین ها در معرفی 
ایده های خالقانه و به نمایش گذاشتن کاالهایی است که اینترنتی به فروش

.می رسند 
الگوریتم کاربردی پینترست در نمایش موضوعات مرتبط به کسب و کارهای

. آنالین کمک می کند تا محصوالتشان را به بهترین روش به مشتریان معرفی کنند 

سال3گزارش کرده که در  Bi intelligence موسسه
گذشته حجم فروش تجارت الکترونیکی از راه شبکه های

اجتماعی سه برابر رشد فروش در کل تجارت الکترونیکی
.جهان بوده است 

عالوه بر این در چند سال گذشته حجم باالیی از خریدهای
آنالین از طریق آگهی های شبکه های اجتماعی به ویژه 

. پینترست صورت گرفته است 



از عوامل موثر در استقبال خریداران اینترنتی از لینک های وب سایت های تجارت الکترونیکی و 
خرده فروشی های آنالین به اشتراک گذاشته شده در شبکه های اجتماعی ، تعداد به اشتراک 

.گذاری آن ها و تعداد الیک های این لینک ها بوده است 



درصدی تجارت الکترونیکی در شبکه های اجتماعی در یک سال 60رشد 

میالدی ،2013خرده فروشی اینترنتی برتر جهان در سال 500از  bi intelligence طبق گزارش
.میلیون دالر درآمد از طریق پیوندهای شبکه های اجتماعی به دست آمده است 200میلیارد و 69

.درصدی را ثبت کرده است 17طی یک سال تجارت الکترونیکی جهانی ، رشد 

هم buy دکمه Like – follow - shareپیش بینی می شود در آینده ای نزدیک کنار دکمه های
از شبکه های اجتماعی در پست ها قرار گیرد و شمارنده ای هم جهت تعداد خریدها در دسترس قرار

.گیرد 
. از بزرگترین سایت های تجارت الکترونیک می توان به علی بابا و آمازون اشاره کرد 




