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:گفتار اول
کانال بازاریابی الکترونیکی



بازاریابی الکترونیکی و خرده فروشی اینترنتی
کانال بازاریابی الکترونیکی

: e-tailingخرده فروشی الکترونیکی 
فروشی آنالین بر روي اینترنت انجام خرده

:e-tailersخرده فروشان الکترونیک 
محیط اینترنت فروش می کنند خرده فروشانی که در



چه چیزي در محیط اینترنت به فروش می رود؟
کانال بازاریابی الکترونیکی

• Travel
• Computer Hardware and 

Software
• Consumer Electronics
• Office Supplies
• Sport and Fitness Goods
• Books and Music
• Toys

• Health and Beauty
• Entertainment
• Apparel and Clothing
• Jewelry
• Cars
• Services
• Pet Supplies



روش هاي تجارت الکترونیک
کانال بازاریابی الکترونیکی

)Business to Business(شرکت ها با شرکت ها –1
در این روش فروشنده و خریدار هر دو شخصیت حقوقی هستند یعنی تاجر  

با تاجر،این دسته از تجارت شامل هم بازار ها الکترونیکی کسب وکـار وهـم   
.پیوندي هاي مستقیم بازارها بین کسب و کار ها است

طرف عمده فروشی و تامین فرآیند تجاري است، ) B2B(تجارت الکترونیک 
جایی که کسب و کار ها می خرند،می فروشند وبا سایر کسب وکارها معامله 

.می کنند
عبارتند از سیستم هاي کاتالوگ الکترونیکی، سیستم هاي  B2Bکاربرد هاي

مانند در گاه هاي بـورس و حراجـی، تبـادل داده هـاي     معامله الکترونیکی
.الکترونیکی، انتقال وجوه الکترونیکی و از این قبیل



روش هاي تجارت الکترونیک
کانال بازاریابی الکترونیکی

)Business to Consumer(شرکت ها با مصرف کنندگان –2
دراین روش فروشنده شخصیت حقوقی وشـرکت وخریدارمصـرف کننـده در    
این شکل تجارت کسب و کار باید بـازار هـاي الکتـرو نیکـی فعـال را بـراي       

فروش محصوالت و خدمات به مصرف کننده توسعه دهد 
کاربرد هاي تجارت الکترونیکی که بر مشتري تمرکز می کننـد یـک هـدف    

جـذب خریـداران بـالقوه، تبـادل کاالهـا و      :مهم را به مشارکت مـی گذارنـد  
خدمات، و ایجاد وفاداري مشتري از طریـق رفتـار مودبانـه فـردي و درگیـر      

ساخت یـک وب کسـب و کـار برمبتنـی بـر      .شدن در احساسات اجتما عی 
نوآوري که محصوالت و خدمات جذاب بـا ارزش زیـاد بـراي مشـتري ارائـه      
میکند و همچنین با برنامه کسب و کار بر مبنـاي پـیش بینـی هـاي واقـع      

را  B2Cگرایانه سود آوري در سال هاي اول و دوم عملیات می تواند اجراي 
.براي یک کسب و کار، موفقیت آمیز کند



روش هاي تجارت الکترونیک
کانال بازاریابی الکترونیکی

)Consumer to Consumer(مصرف کننده با مصرف کننده –3
در این روش هردو طرف تجاري مصرف کننـده هسـتند تبلیغـات شخصـی     
الکترونیکی یا خدمات بـراي خریـد و فـروش توسـط مصـرف کننـدگان در       
سایتهاي روزنامه الکترونیکی وب سایت هاي شخصی نیز یکـی از شـکلهاي   

.است   C 2 Cمهم تجارت الکترونیک 



ویژگی هاي یک فروش اینترنتی موفق
کانال بازاریابی الکترونیکی

برند شناخته شده قوي
تضمین فروش توسط فروشندگان بسیار قابل اعتماد و یا به خوبی شناخته شده
فرمت دیجیتال
موارد نسبتاً ارزان
موارد پر فروش
کاالهایی با ویژگی هاي استاندارد
کاالهایی با بسته بندي شناخته شده که حتی در فروشگاه هاي سنتی قابل باز شدن نباشند.



طبقه بندي توسط کانال توزیع
کانال بازاریابی الکترونیکی

خرده فروشانی که به صورت آنالین سفارش دریافت می کنند
بازاریابی مستقیم از سوي تولید کنندگان
خرده فروشان الکترونیکی متمرکز بر یک حوزه خاص

 خرده فروشان دوگانهClick-and-mortar retailers

فروشگاه هاي بزرگ آنالین
نوع مدل کسب و کار است که شامل هر دو          

عملیات هاي آنالین و آفالین، که به طور 
معمول شامل یک وب سایت و فروشگاه  

شرکت کلیک و مالت می تواند .فیزیکی است
مشتریان از مزایاي انجام معامالت آنالین 

سریع یا سنتی خدمات و چهره به چهره را 
.ارائه می دهند



:دالیل عدم عالقه خرده فروشان به حضور آنالین
کانال بازاریابی الکترونیکی

مناسب نبودن محصوالت آن ها براي فروش از طریق وب
فقدان امکانات قابل توجه
هزینه باال

تعارض فروش آنالین با کسب و کار اصلی
عدم بلوغ فناوري



آماري از حجم تجارت الکترونیک در دنیا
کانال بازاریابی الکترونیکی

 میلیارد دالر تخمین زده شده است 70در حدود  2004فروش آنالین در سال

 میلیارد دالر تخمین زده می شود 316، این مقدار در حدود 2010در سال.

71 ،درصد خرید آنالین با گوشی صورت می  14درصد از مردم سوئد خرید آنالین می کنند
.درصد خرید آنالین فرامرزي است 34گیرد و 

80 تجارتی به ارزش . درصد از درآمد حاصل از تجارت اینترنتی در چین از علی باباست
.میلیارد دالر 300ساالنه 

   آغاز را خود سهام عمومی عرضه 2010 سال آنالین اجتماعی شبکه بزرگ ترین ،فیس بوك 
 دهه در فن آوري و اقتصاد دنیاي تحوالت بزرگ ترین از ،بورس بازار به فیس بوك ورود .کرد
  .کند جذب سرمایه دالر میلیارد 16 توانست زمان آن در فیس بوك .بود حاضر قرن دوم



آماري از حجم تجارت الکترونیک در دنیا
کانال بازاریابی الکترونیکی



راهکارهایی براي افزایش قدرت کانال بازاریابی الکترونیکی
کانال بازاریابی الکترونیکی

ارائه محتواي
منحصر به فرد

استفاده از
شبکه هاي اجتماعی

ارائه محتوا
با بیش از یک فرمت



راهکارهایی براي افزایش قدرت کانال بازاریابی الکترونیکی
کانال بازاریابی الکترونیکی

دانستن اصول  
SEOاولیه 

برنامه زمانبندي براي
ارائه محتوا

محتواي ویژه براي
خبرنامه الکترونیکی

ارائه محتواي
قابل دانلود



راهکارهایی براي افزایش قدرت کانال بازاریابی الکترونیکی
کانال بازاریابی الکترونیکی

استفاده از
استراتژي هاي آفالین

اطمینان از منتهی شدن
تالش ها به وب سایت



:گفتار دوم
زیرساخت هاي پایگاه اینترنتی



)دامین(نام آدرس اینترنتی 
A domain name is an identification string that defines a realm
of administrative autonomy, authority, or control on the
Internet. Domain names are formed by the rules and
procedures of the Domain Name System (DNS).
Domain names are used in various networking contexts and
application-specific naming and addressing purposes. In
general, a domain name represents an Internet Protocol (IP)
resource, such as a personal computer used to access the
Internet, a server computer hosting a web site, or the web site
itself or any other service communicated via the Internet.

زیرساخت هاي پایگاه اینترنتی



زیرساخت هاي پایگاه اینترنتی

دامنه هاي عمومی

.com    commerce          تجاري

.net      network                 شبکه

.org      organization          سازمانی

.biz       business          بازرگانی

.info      information      اطالعاتی

.ws       web site           وب سایت

.name   name               اشخاص حقیقی



زیرساخت هاي پایگاه اینترنتی

)ملی(دامنه هاي جغرافیایی 

.ir        Iran         

.us      United state

.uk      United kingdom

.it        Italy

.fr        French

.af       Afghanistan

.ca      Canada

.in       India



زیرساخت هاي پایگاه اینترنتی

دامنه هاي تضمین شده

.ac.ir Academic

.gov.ir Goverment

.co.ir Company

.sch.ir School

.net.ir Network



زیرساخت هاي پایگاه اینترنتی

هاستینگ وب سایت



زیرساخت هاي پایگاه اینترنتی

ایجاد
حساب کاربري

در پایگاه
NIC



زیرساخت هاي پایگاه اینترنتی

دریافت
نماد

اعتماد
الکترونیکی



زیرساخت هاي پایگاه اینترنتی

شرایط استفاده از خدمت
رعایت قوانین عمومی و قوانین تجارت الکترونیک جمهوري اسالمی ایران؛ -  
نداشتن منع فعالیت از نظر نظام بانکی کشور؛ -  
داشتن وب سایت آماده براي فروش اینترنتی؛ -  
پذیرش بی قید و شرط مسئولیت کیفیت و کمیت کاال یا خدمت فروخته شده و کامل بودن فرایند ارائه و تحویل آن از سوي  -  

پذیرنده؛
به منظور پیش (در سایت پذیرنده ) دارنده کارت(تشریح کامل فرآیند فروش کاال یا خدمات به طرز مطلوب براي خریدار  -  

  ؛)گیري از بروز هرگونه ابهام و سوء تفاهم
چنانچه  (به نام شخص متقاضی نزد بانک ملت ) جام، کوتاه مدت، قرض الحسنه الکترونیک(دارا بودن یک حساب متمرکز  -  

  ؛)حساب بانکی ندارید، به یکی از شعبه هاي بانک ملت مراجعه کنید
با همه زیر دامنه هاي مجاز آن، مانند  .ir و.com, .net, .org(با یکی از پسوند هاي مجاز ) دامنه(داشتن آدرس اینترنتی  -  

co.ir.  وac.ir. )؛
.مطالعه راهنماي راه اندازي خدمت پرداخت اینترنتی، و فراهم کردن مدارك مورد نیاز -

  )مشتریان حقیقی(مدارك مورد نیاز 
اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی مالک سایت؛ -  
نداشتن مطالبات معوق و چک برگشتی در سیستم بانکی کشور؛ -  
دارا بودن اسناد تملیکی و استیجاري مرتبط با محل فعالیت؛ -  
.امکان ارائه مجوزهاي رسمی صادره از مراجع ذي صالح براي کسب و کار اینترنتی -  

)VPOS(شرایط دریافت درگاه الکترونیکی 



زیرساخت هاي پایگاه اینترنتی
)SEO )Search engine optimizationاصول 

ساز و کار طراحی فنی وب سایت
محتوا
لینک به سایت و لینک به بیرون

 کلمات کلیدي، عنوان صفحه و...
شبکه هاي اجتماعی

زنده بودن سایت



:گفتار سوم
اپلیکیشن هاي موبایل



اپلیکیشن هاي موبایل



اپلیکیشن هاي موبایل



اپلیکیشن هاي موبایل


