
 اهزٍسُ لیوت فزش هاشیٌی دیجی کاال تِ هَضَػی هْن در خزیذ فزش ّای هاشیٌی کاشاى تثذیل شذُ است 

طَری کِ تسیاری اس خزیذاراى فزش ّای هاشیٌی دیجی کاال را تِ هالکی تزای همایسِ لیوت در خزیذ فزش لزار 

 دادُ اًذ 

 حتی تزخی کیفیت تزتز فزش هاشیٌی را در سایتی هاًٌذ دیجی کاال جست ٍ جَ هی کٌٌذ 

 حال آى کِ سایت دیجی کاال خَد هتؼلك تِ یک تَلیذ کٌٌذُ فزش هاشیٌی ًیست 

 تٌْا تزًذّای هختلف ٍ هؼتثز فزش هاشیٌی در اى تِ فزٍش کاالی خَد هی پزداسًذ 

 ّا اثز گذار تاشذ  اها چِ ػَاهلی هی تَاًذ رٍی لیوت فزش

خزیذ فزش هاشیٌی اس دیجی کاال چِ هشیتی ًسثت تِ دیگز سایت ّا دارد کِ حتی ًسثت تِ تَلیذ کٌٌذُ ّا ًیش هَرد 

 اػتواد تز است ؟ 

 در ایي ًَشتِ لظذ دارین تِ تشزیح ایي هَضَع ّا تپزداسین ٍ تزًذّای تزتز دیجی کاال را هؼزفی کٌین

  

 

 فزش هاشیٌی : 

 فزش ّای هاشیٌی تِ ػٌَاى ًیاسی تزتز ٍ خاص تزای خاًِ ّای ایزاًیاى تثذیل شذُ اًذ اهزٍسُ 

 ػالٍُ تز ایي کِ ایزاًیاى اس فزش تزای هفزٍش کزدى خاًِ ٍ کاشاًِ خَد استفادُ هی کٌٌذ 

 فزش ّای ایزاًی تِ خاًِ ٍ کاشاًِ تسیاری اس کشَرّای دیگز ًیش راُ پیذا کزدُ اًذ 

 ای دستثافت ٍ ّن فزش ّای هاشیٌی تَسط آى ّا اس ایزاى خزیذاری هی شَد طَری کِ ّن فزش ّ

 ٍ یکی اس هْن تزیي کاالّای طادراتی در سثذ کاالی ایزاًیاى ّویي فزش ّای هاشیٌی است 

 کِ در تاسار دیذُ هی شَد اطالق ًوی شَد تایذ تذاًین فزش ّای هاشیٌی تٌْا تِ فزش ّای پزسدار 

 تفاٍت اس اًَاع فزش ّای اشپشخاًِ ٍ فزش ّای هذرى ًیش ّست تلکِ شاهل دستِ ای ه



 تکِ ًیش تِ اى اضافِ شذُ است.  04حتی اهزٍسُ کلکسیَى اًَاع فزش ّای 

 تِ ّویي دلیل ّوِ رٍسُ اّویت ایي کاال در هیاى هزدم ًیش سیاد هی شَد . 

 

 فزش ّای خَب کذام اًذ ؟ 

 

 زاًی خَب ًاهیذُ هی شًَذ ؟ تِ ًظز شوا کذام یک اس فزش ّای هاشیٌی ای

 هشخظا فزش ّایی خَب ّستٌذ کِ کیفیت تاالیی داشتِ تاشٌذ 

 ٍ رًگثٌذی ّای سیثایی داشتِ تاشٌذ ؟ 

 دستِ تٌذی فزش ّای خَب اس رٍی کیفیت تا تَجِ تِ هشخظاتی هاًٌذ شاًِ ٍ تزاکن ٍ جٌس ًخ اػالم هی شَد 

 تِ ّویي دلیل گاّا خزیذاراى فزش ّای هاشیٌی تزای خزیذ فزش ّای خَب دچار سزدرگوی هی شًَذ 

 در ایي ًَشتِ تِ اختظار هشخظات فزش ّای خَب را یاد اٍر هی شَین 

 تا تتَاًیذ خزیذ اساى تزی را حتی در غیز اس سایت دیجی کاال داشتِ تاشیذ 

 

 فزش خَب اس ًظز شاًِ : 

شاًِ فزش ّای هاشیٌی ٍ هحظَالت ٍاتستِ تِ فزش تِ تؼذاد گزُ ّای گفتِ هی شَد کِ در ّز هتز اس ػزع فزش 

 دیذُ هی شَد 

 فزش ّای هاشیٌی ّز چِ شاًِ تاالتزی داشتِ تاشٌذ ریشتافت تز ٍ تا کیفیت تز هی شًَذ 

 گلین است است کِ هزتَط تِ هحظَالتی هاًٌذ  024پاییي تزیي شاًِ فزش ّای هاشیٌی 

 کِ تزای هظارف اشپشخاًِ ٍ راّزٍ ّا استفادُ هی شًَذ 

 است  0244ٍ  0444ٍ  044کیفیت تزتز فزش ّای هاشیٌی تزای هظارف خاًگی فزش ّای اها 



 شاًِ ّستٌذ.  044تیشتزیي فزش ّای هاشیٌی کِ اهزٍسُ تِ فزٍش هی رسٌذ ّواى فزش ّای 

 

 

 تزاکن فزش ّای هاشیٌی : 

 ی هاشیٌی در هماتل شاًِ اى ّا لزار دارًذ ٍ تِ تؼذاد گزُ ّای طَلی فزش گفتِ هی شَد تزاکن فزش ّا

 ّز شاًِ تزای فزش هاشیٌی دارای تزاکن هشخض ٍ هؼیٌی است 

 است  2554شاًِ است تزاکن استاًذارد آى  044هثال سهاًی کِ هی گَیین فزش هاشیٌی 

 ن ٍالؼی ٍ هؼیي آى ّا هشخض هی شَد در ٍالغ لیوت فزش ّای هاشیٌی دیجی کاال تا تزاک

ّز چِ تزاکن فزش ّای هاشیٌی اس هیشاى استاًذارد آى کوتز شَد فزش تَخالی تز شذُ ٍ کیفیت کوتزی پیذا هی 

 کٌذ 

 تزاکن فزش ّای هاشیٌی ّز چِ تیشتز شَد تَ پز تَدى فزش ّای هاشیٌی تیشتز شذُ ٍ فزش خاص تز هی گزدد 

 فزش ّا اس هیشاى استاًذارد تاالتز رٍد تاس ّن کیفیت فزش تاالتز هی رٍد  تِ ّویي دلیل ّز چِ تزاکن

 

 جٌس ًخ فزش ّای هاشیٌی : 

 جٌس ًخ فزش ّای هاشیٌی هْن تزیي ػاهل در تؼییي کیفیت فزش ّا ّستٌذ 

 ی هاشیٌی فزش ّایی ّستٌذ کِ تا الیاف اکزٍلیک تافتِ هی شًَذ طَری کِ تْتزیي فزش ّا

 الیاف اکزٍلیک ًزم ٍ شفاف ّستٌذ تِ ّویي دلیل سیثایی خاطی تِ فزش ّای هاشیٌی هی دٌّذ 

 فزش ّایی کِ در سایت دیجی کاال ارائِ هی شًَذ ّوگی اکزٍلیک اًذ 

 لیوت فزش ّای هاشیٌی اکزٍلیک دیجی کاال ًسثتا تاال ّستٌذ 

 هْن تز اس اکزٍلیک تَدى الیاف فزش هاشیٌی ًوزُ ًخ فزش ّای هاشیٌی اّویت تسیار سیادی دارد 



 تافتِ هی شًَذ 01شاًِ تا ًوزُ ًخ  044هثال فزش ّای هاشیٌی 

 تزسذ کیفیت فزش تاالتز رفتِ ٍ لیوت ارائِ شذُ تزای آى ًیش تیشتز هی شَد .  20اگز ًوزُ ًخ آى ّا تِ 

 

 

 ش در سایت دیجی کاال هطزح است ؟ آیا پَد فزش ًی

 ػاهل دیگزی کِ در کیفیت فزش ّای هاشیٌی تسیار تایذ تِ آى تَجِ شَد پَد فزش است 

 ّز چِ هیشاى پَد پٌثِ ٍفیالهٌت فزش هاشیٌی تیشتز تاشذ 

 دد شاًِ اس پَد جَت استفادُ هی گز 044کیفیت آى ًیش تیشتز هی شَد . اهزٍسُ در تزخی اس فزش ّای هاشیٌی 

 کِ ّویي جَت هَجة اس ّن گسیختگی ٍ تیي رفتي سٍد ٌّگام فزش ّا هی شَد 

 تِ ّویي دلیل تْتز است تِ دًثال خزیذ فزش ّایی تاشین کِ پَد آى ّا پٌثِ است . 

 پَد فزش ّایی هاًٌذ گلین ٍ فزش ّای کن شاًِ ٍ تزاکن تیشتز اس جَت است. 

 کوتز است . تِ ّویي دلیل لیوت اى ّا ًیش 

 

 تزًذّای تزتز فزش دیجی کاال : 

 تزًذّای هؼتثز سیادی تزای فزٍش فزش ّای هاشیٌی در سایت دیجی کاال ٍجَد دارد 

 اس جولِ تزًذّای فزش هاشیٌی در ایي سایت هی تَاى تِ سٌْذ ٍ سثالى ٍ فزش هْذیاى اشارُ کزد 

 کوتز هی تَاى تزًذّای هؼتثز ٍ تزتز فزش ّای هاشیٌی ّوچَى تشرگوْز ٍ لیطزاى را در سایت دیجی کاال دیذ 

 سیزا کِ ایي شزکت ّا خَد دارای ًوایٌذگی فزٍش در اکثز شْزّا ّستٌذ ٍ کوتز تِ فزٍش ایٌتزًتی رٍی هی اٍرًذ 

 زای فزٍش ایٌتزًتی ًیش ًذارًذ حتی تسیاری اس تزًذّای هؼتثز فزش هاشیٌی کاشاى خَد سایتی ت



 اها اگز فزش ّای هاشیٌی را اس تزًذّای هؼتثز فزش هاشیٌی خزیذاری کٌین 

ٍ یا ایٌکِ هستمیوا اس تَلیذ کٌٌذّای فزش خزیذاری کٌین هی تَاًین خزیذ تِ طزفِ تزی را ًسثت تِ خزیذ کاال اس 

 دیجی اًجام دادُ تاشین 

 

 چزا اس دیجی کاال فزش ًخزین ؟ 

 ت کِ اس اتتذا تزای خزیذ کاالّای دیجیتالی راُ اًذاسی شذ دیجی کاال سایتی اس

 تِ ّویي دلیل فزٍش کاالّایی هاًٌذ فزش هاشیٌی تؼذّا تِ آى اضافِ شذ 

 تزای دیجی کاال هحاسثِ هی شَد ٍ لیوت آى ّا در ٍالغ تا در ًظز گزفتي پَرساًت 

 ذاى تِ طزفِ ًیست . تِ ّویي دلیل لیوت فزش هاشیٌی دیجی کاال چٌ

 

 

 خزیذ فزش هاشیٌی خَب  : 

 تزای خزیذ فزش ّای هاشیٌی خَب هی تَاًین اس رٍش ّای هختلفی ػول کٌیذ 

اها چیشی کِ تایذ تذاًیذ ایي است کِ لثل اس خزیذ فزش هاشیٌی اٍال اطالػات کافی در هَرد کیفیت فزش ّا داشتِ 

 تاشیذ 

 زای خزیذ فزش سز تشًیذ تا تتَاًیذ کیفیت ّا را تشٌاسیذ اس طزف دیگز حتوا تِ چٌذیي هغاسُ ت

 ٍلی پیشٌْاد ها تِ شوا ایي است کِ در هزحلِ اخز تِ سَی خزیذ ایٌتزًتی فزش هاشیٌی رٍی اٍریذ 

 ٍ فزش ّای هاشیٌی خَد را اس تَلیذ کٌٌذّای تزتز خزیذاری کٌیذ 

 یکی اس تَلیذ کٌٌذّای تشرگ فزش ٍ گلین فزش هاشیٌی فزش هسجذی هی تاشذ 

 ایي شزکت تَلیذ کٌٌذُ اًَاع فزش ّای هاشیٌی تا کیفیت تا لیوت هٌاسة است 



 تزای هشاٍرُ ٍ خزیذ اًَاع فزش ّای هاشیٌی هی تَاًیذ تا ها در تواس تاشیذ 


