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ــد اینترنتــی  ــه خری ــود تجرب ــا یــک دهــه پیــش کمتــر کســی حاضــر ب شــاید ت
داشــته باشــد و آنالیــن خریــد کنــد. شــاید علــت ایــن امــر بــه خاطــر نگرانی هــای 
ناشــی از امنیــت، کالهبــرداری و اینگونــه مســائل بــود. امــا کم کــم ایــن بــازار 
ــه  ــران اینترنــت بیشــتر و بیشــتر بــه ســمت تجرب تغییــر فراوانــی کــرد و کارب
خریــد اینترنتــی روی آوردنــد و فروشــگاه های اینترنتــی سراســر وب را تســخیر 
کردنــد. آمــازون غــول فــروش اینترنتــی یکــی از نمادهــای ایــن تغییــر در رفتــار 

خریــد مشــتری از آفالیــن بــه آنالیــن اســت.
شــاید خریــد خــودکار، موبایــل، تلویزیــون و دوربیــن از یــک فروشــگاه اینترنتــی 
ــا اصــل  ــه از لحــاظ ســالمت فیزیکــی ی ریســک کمــی داشــته باشــد ) البتــه ن
بــودن کاال( امــا یکــی از موضوعاتــی کــه در حــوزه خریــد اینترنتــی اتفــاق افتــاد 

امــکان خریــد لبــاس بــه صــورت آنالیــن بــود.
وقتــی هنــوز بســیاری از مــردم بــا مراجعــه بــه یــک فروشــگاه و پــس از انتخــاب 
چندیــن و چنــد لبــاس تک تــک آنهــا را بــا دقــت بــاال پــرو می کردنــد کمتــر کســی 
فکــر می کــرد ایــن اتفــاق بــرای خریــد پوشــاک بــه صــورت آنالیــن اتفــاق بیفتــد. 
ــل را در فروشــگاه اینترنتــی بتوانیــد بخــرد، چــون آن  شــاید فــردی یــک موبای
گوشــی را قبــاًل دســت فــردی دیــده اســت یــا در فروشــگاه بــه صــورت حضــوری 
بــا آن کار کــرده اســت امــا در مــورد لبــاس موضــوع فــرق می کنــد. هــر لبــاس 
بــرای هــر فــرد بــه شــکل کامــاًل منحصربــه فــرد بایــد چــک شــود. همیــن موضــوع 
آینــده ایــن نــوع کاال را در فروشــگاه های لبــاس در هالــه ای از ابهــام فــرو بــرده 
بــود. در ایــن مطلــب نگاهــی می کنیــم بــه برخــی از مهمتریــن فروشــگاه های 
اینترنتــی لبــاس در جهــان و ایــران و برنامه هــا و ایده هایــی کــه بــرای فــروش 

ایــن نــوع محصــوالت بــه مشــتریان دارنــد.
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آمــازون بزرگتریــن فروشــگاه اینترنتــی دنیاســت کــه رده محصــوالت مــد و لبــاس نیــز در آن عرضــه می شــود. آمــازون بــه تازگــی ســرویس ویــژه ای را بــرای 
کاربــران ویــژه )Prime members( راه انــدازی کرده اســت کــه در قالــب آن کاربــر محصــوالت مدنظــرش را بــدون پرداخــت پــول دریافــت کــرده و تــا هفــت 
روز فرصــت دارد تــا بــا پــرو آن هــا در خانــه، محصــوالت مــورد پســندش را انتخــاب کنــد و بقیــه را برگردانــد. در نهایــت نیــز پــول محصــوالت انتخــاب شــده 

نهایــی را می پــردازد. محدودیــت ارســال محصــوالت در ایــن طــرح تــا ســقف 15 آیتــم اســت.
آمــازون دهمیــن وبســایت پربازدیــد در کل دنیاســت. البتــه ایــن آمــار فقــط مربــوط بــه amazon.com اســت. نمــودار زیــر به خوبــی بیانگــر محبوبیــت برنــد 

آمــازون در میــان کاربــران اســت کــه 43 درصــد ترافیــک مســتقیم را نشــان می دهــد.
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 بیشــترین ترافیــک هدایــت شــده از ســوی شــبکه های اجتماعــی اســت کــه اهمیــت نقــش 
یوتیوب را در فروش آمازون بیان می کند.

ترافیــک هدایــت شــده از یوتیــوب حتــی از ترافیــک هدایــت شــده از ســوی فیســبوک نیــز 
بیشــتر اســت.
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آمــازون سرویســی بــه اســم آمــازون اســمایل دارد کــه 0.5 درصــد هــر خریــد را بــه خیریــه اختصــاص می دهــد و کاربــران بــرای کمــک بــه ایــن طــرح 
بایــد محصــوالت را از ایــن قســمت خریــداری کننــد. محصــوالت ایــن بخــش همــان محصــوالت آمــازون و بــا همــان قیمــت هســتند. تنهــا تفــاوت 
 آن ایــن اســت کــه کاربــر در ایــن بخــش بایــد از بیــن نهادهــای خیریــه ثبــت نــام شــده یـکـی را بــرای دریافــت ایــن مبلــغ انتخــاب کنــد. حــدود

 6 درصد ترافیک آمازون به این بخش اختصاص دارد.
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ــرای جــذب ترافیــک و پیشــبرد فــروش  ــار آن طرح هــای بازاریابــی مشــارکتی هــم ب ــاالی آن اســت، در کن عمــده عامــل قــدرت آمــازون شــهرت بســیار ب

ــد. ــر بوده ان بســیار موث

رتبه الکسا: 10

رتبه در سیمیالروب: 16

بانس ریت: 35 درصد

فالوور در اینستاگرام: 1 میلیون
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ایــن خرده فروشــی اینترنتــی کار خــود را در ســال 1999 بــا فــروش کفــش به صــورت آنالیــن آغــاز کــرد در ســال 2009 توســط آمــازون خریــداری شــد. زاپــوس 
هم اکنــون تمــام رده هــای محصــوالت مدولبــاس را پوشــش می دهــد ولــی 80 درصــد حجــم فــروش آن مربــوط بــه کفــش اســت.

زاپــوس بــر خــالف آمــازون رده هــای متنــوع کاالیــی نــدارد و فقــط بــه فــروش محصــوالت حــوزه مــد و لبــاس می پــردازد. نقطــه قــوت زاپــوس اهمیــت ویــژه 
آن بــه خدمــات رســانی مناســب بــه مشــتریان اســت کــه همــواره بــه عنــوان نقطــه قــوت آن شــناخته می شــود. چنــد مــورد از ایــن مــوارد عبارتنــد از:

  پاسخگویی بسیار منظم و محترمانه تلفنی به مشتریان که جزئی از فرهنگ سازمانی زاپوس شده است.
  تأمین سفارش از انبار موجودی های خود زاپوس که پیش تر این کار از طریق تامین کنندگان انجام می شد و نتیجه آن افزایش زمان                    

  امکان بازگشت رایگان کاال تا 365 روز پس از خرید. 
  همراهی مشتریان در موقعیت های خاص زندگی شان؛ مثل ارسال گل در صورت فوت عزیزان.

  ارسال 24 ساعته کاال )انبارهای زاپوس هیچگاه تعطیل نمی شوند.(
) /https://rctom.hbs.org/submission/zappos-best-in-class-customer-service :منبع (     

43.13 %

پاسخگویی به سفارشات و کاهش رضایت مشتریان بود.
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رتبه الکسا: 1234

رتبه در سیمیالروب: 2320

بانس ریت: 36  درصد

فالوور در اینستاگرام: 94.7 هزار
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زاالنــدو یکــی از شــرکت های تاســیس شــده توســط راکــت اینترنــت اســت. ایــن فروشــگاه اینترنتــی کــه فقــط بــه فــروش محصــوالت مــد و لبــاس می پــردازد 
در ســال 2008 در آلمــان آغــاز بــه کار کــرد و هم اکنــون 15 وبســایت بــا دامنــه زاالنــدو بــرای 15 کشــور اروپایــی وجــود دارد. زاالنــدو مثــل دیگــر شــرکت های 

زیرمجموعــه راکــت اینترنــت بــه تخفیف هــای زیــاد بــرای فــروش محصــوالت شــناخته شــده اســت. 

هــر کاربــر بــا ثبــت نــام در خبرنامــه، تخفیــف 10 درصــدی کســب خواهــد کــرد. یکــی از طرح هایــی کــه زاالنــدو بــرای ایجــاد تمایــز راه انــدازی کــرده اســت پــروژه 
Z یــا زالــون )zalon( اســت. بــا ایــن ســرویس هــر کاربــر می توانــد بــا وارد کــردن مشــخصات خــود از قبیــل رنــگ مــو، ســایز و همچنیــن ترجیحــات شــخصی 
خــود، نظــر 30 فشــن استایلیســت حرفــه ای و آموزش دیــده را در مــورد مناســب ترین لبــاس بــرای خریــد دریافــت کنــد. ســپس از بیــن آن هــا محصوالتــی را 
انتخــاب کــرده و پــس از پــرو در منــزل در صورتــی کــه مناســب بودنــد آن هــا را خریــداری کنــد و اگــر از آن هــا خوشــش نیامــد، می توانــد بــه رایــگان آن هــا را 

عــودت دهــد. ایــن ســرویس در 5 کشــور اروپایــی فعــال و در دســترس اســت.
) https://ecommercenews.eu :منبع (

)zalando.de(
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رتبه الکسا: 2910 

رتبه در سیمیالروب: 1975 

بانس ریت: 23 درصد

فالوور در اینستاگرام: 420 هزار
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شــاید پیــش از ورود بامیلــو بــه ایــن حــوزه، کمتــر کســی بــه موفقیــت فــروش آنالیــن پوشــاک در ایــران فکــر می کــرد. پــس از شــروع فعالیــت بامیلــو، ایــن 
شــرکت بــا توجــه بــه عــدم توانایــی بــرای رقابــت بــا دیجیــکاال در حــوزه محصــوالت دیجیتــال و الکتریکــی چــه در زمینــه تنــوع و چــه در زمینــه قیمــت، عمــده 
تمرکــز خــود را بــه ســمت محصــوالت مــد و فشــن معطــوف کــرد. دیجیــکاال نیــز بــا مشــاهده رده هــای متنــوع محصــوالت بامیلــو بــه ســمت تنــوع بیشــتر 
حرکــت کــرد و محصــوالت غیردیجیتــال و غیــر الکترونیکــی نظیــر لبــاس وزرشــی و لــوازم دکــوری را بــه محصــوالت خــود اضافــه کــرد )در حــال حاضــر حتــی 
اتومبیــل هــم بــه محصــوالت دیجیــکاال افــزوده شــده اســت(. در پاییــز ســال 95 بــود کــه دیجیــکاال، دیجــی اســتایل را مشــخصا بــرای فــروش محصــوالت 
مــد و فشــن معرفــی کــرد. گــروه گرامــی نیــز یــک ســال پــس از ورود بامیلــو بــا تاکیــد بــر رده مــد و لبــاس و بــا برنــد مدیســه وارد بــازار آنالیــن ایــران شــد. 
فروشــگاه های شیکســون و بایکــس نیــز بــا فــروش برندهــای بــا رده کیفــی پایین تــر و حتــی محصــوالت بــدون برنــد و ارزان قیمــت وارد بــازار شــدند کــه 
البتــه بایکــس ابتــدا در حــوزه تخفیــف گروهــی فعــال بــود و بــا توجــه بــه اینکــه عمــده محصــوالت تخفیفــی آن مربــوط بــه رده مــد و لبــاس مــی شــد وارد 

بحــث فــروش آنالیــن پوشــاک شــد و البتــه اکنــون دیگــر فعالیــت نمی کنــد.
دیگــر بازیگــران حــوزه خریــد و فــروش آنالیــن؛ فروشــندگان اینســتاگرامی و تلگرامــی پوشــاک )c2c( هســتند. ایــن دســته عمــده تاکیدشــان بــر عرضــه بــدون 
ــو و  ــر خــالف فروشــگاه هایی مثــل بامیل واســطه محصــوالت تولیــدی خــود مجموعــه و یــا محصــوالت وارداتــی از ترکیــه اســت. مشــتریان ایــن دســته ب

دیجــی اســتایل، شــامل افــرادی کــه کابــران حرفــه ای اینترنــت نیســتند نیــز می شــود.

ــرای وی  ــازار فعالیــت می کننــد کــه در ایــران فعالنــد و محصــوالت را از ترکیــه و بعــد از ســفارش مشــتری ب شــرکت هایی نظیــر برندپوشــان نیــز در ایــن ب
ارســال می کننــد. پاییــز و زمســتان ســال گذشــته مدانیســا بزرگتریــن فروشــگاه آنالیــن پوشــاک اســالمی بانــوان، بــدون حضــور در ایــران، قســمت فارســی 
فروشــگاه خــود را راه انــدازی کــرد. کاربــران ایرانــی بــا اســتفاده از کارت هــای عضــو شــبکه شــتاب، می تواننــد محصــوالت مدنظــر خــود را خریــداری کننــد و 

مدانیســا محصــول را از ترکیــه بــرای آن هــا ارســال خواهــد کــرد.

وضعیت فروش اینترنتی پوشاک در ایران

نقش پررنگ پوشاک تولید ترکیه در این حوزه
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بامیلــو نیــز بــا بخــش بــالگ کــه در ابتــدا بســیار قدرتمنــد و حتــی در نــوع خــود منحصربفــرد بــود )چنــد مــاه پــس از بــالگ بامیلــو بــود کــه دیجیــکاال بخــش 
دیجیکاالمــگ را راه انــدازی کــرد(، کار خــود را آغــاز کــرد و پــس از آن بــا پروموشــن ها و تخفیف هــای ســنگین کــه اســتراتژی همیشــگی اســتارتاپ های 

راکــت اینترنــت بــرای ورود بــه بازارهــای جدیــد اســت، مشــتریان بســیاری را جــذب خــود کــرد.
در ایــن میــان امــا شــروع بــه کار دیجــی اســتایل چنــدان بــا ایــن مــدل ســازگار نبــود، چراکــه دیجــی اســتایل مســیر بســیار ســاده ای بــرای دســتیابی بــه 

اعتمــاد و نظــر مخاطبیــن داشــت. صرفــا یــک بنــر در دیجیــکاال و یــک خبرنامــه بــرای کاربــران دیجیــکاال بــرای تکانــه اولیــه کفایــت می کــرد.

ایــن وبســایت بــا رده محصــوالت متنــوع در ســال 93 کار خــود را آغــاز کــرد، امــا بــا توجــه بــه قــدرت بســیار زیــاد دیجیــکاال در حــوزه تجهیــزات الکتریکــی 
و الکترونیکــی، بیشــتر بــه ســمت مــد و لبــاس حرکــت کــرد، تــا جایــی کــه چابکــی بامیلــو در ایــن حــوزه، دیجیــکاال را بــه واکنــش زودهنــگام در افــزودن 
رده هــای جدیــد کاالیــی واداشــت. امــروز کــه ایــن متــن نگاشــته می شــود دیجیــکاال بــا ایجــاد دیجــی اســتایل ســعی در ربــودن گــوی رقابــت در حــوزه 

مدولبــاس از بامیلــو دارد.

بامیلو 01
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بامیلو
 24 امین وبســایت پربازدید در ایران اســت 

و دومین فروشــگاه اینترنتی پربازدید اســت که بعد از دیجیکاال قرار گرفته اســت.
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بررســی ســهم ترافیــک زیرصفحــات ســایت بیانگــر ســهم 2.2 درصــدی بــالگ بامیلــو از کل ترافیــک آن اســت کــه البتــه ایــن رقــم در ابتــدای کار بامیلــو بســیار 
بیشــتر و حــدود 10 درصــد بــود کــه پــس از شــناخته شــدن برنــد بامیلــو ســهم آن کمرنگ تــر شــده اســت امــا بــرای تــداوم ارتبــاط بــا کابــران بســیار مناســب اســت.
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نمــودار زیــر کــه بیانگــر منابــع ایجــاد ترافیــک وبســایت اســت بیانگــر ایــن اســت کــه بیــش از یــک چهــارم ترافیــک ســایت، ترافیــک مســتقیم بــوده اســت. 
ســهم 20 درصــدی موتورهــای جســتجو بیانگــر مناســب بــودن وضعیــت ســئوی ســایت اســت. حجــم ترافیــک مربــوط بــه تبلیغــات نمایشــی و بنــری نیــز 

بســیار باالســت. درواقــع یکــی از نقــاط قــوت فعالیت هــای تبلیغاتــی بامیلــو اســتفاده موثــر از امکانــات ریتارگتینــگ گــوگل اســت.

Traffic Source:

Direct SocialReffelas MailSearch Display

25.25 % 22.00 % 20.14 % 2.98 %0.26 % 29.36 %
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       نقــاط قــوت:
  داشــتن اســتراتژی محتوایــی مناســب بــرای بــالگ )البتــه عملکرد بخش بالگ بامیلــو در ابتدا بهتر بود(

  برگــزاری کمپین هــای تخفیــف و فروش فوق العاده مناســب و مســتمر
  خبرنامــه ایمیلی مناســب

  بودجــه مناســب تبلیغاتــی مخصوصــا بــرای تبلیغ در گــوگل و ریتارگتینگ
  اســتفاده بی نظیــر از امکانــات تلگــرام؛ بــات ایجــاد کننده کارت تبریک

ــار  ــه اعتب ــردن ب ــل ک ــل تبدی ــو وجــود دارد و قاب ــکان کســب واحــد پولــی مخصــوص بامیل ــه در آن ام ــرام ک   ایجــاد باشــگاه مشــتریان در بســتر تلگ
ــو اســت ــد از بامیل خری

  سیســتم های تشــویقی و پیشــبرد فــروش بــا همــکاری بــا شــرکت های خواهر )زیرمجموعه های دیگر گــروه اینترنت ایران(
  تنــوع بــاالی محصــوالت از رده هــای دیگر برای تشــویق مشــتری به تجربــه یک خرید کامل

  امــکان عــودت کاال تــا 100 روز پــس از خرید
  وجــود اپ بــرای فروشــگاه و فعالیت هــای پیشــبرد فروش مخصــوص اپ به صورت جداگانه

ــو  ــا بامیل ــرداد ب ــرای فروشــندگان طــرف ق ــا اســتفاده از سیســتم کســب وکار B2B2C؛  محصــوالت موجــود در ســایت ب ــار ب   کاهــش هزینه هــای انب
هســتند و هزینه هــای انبــارداری و لجســتیک داخلــی بــر بامیلــو تحمیــل نمی شــود )هرچنــد ایــن سیســتم معایبــی دارد کــه در بخــش نقــاط ضعــف بــه 

ــه ترکیــب ایــن دو اســتراتژی باشــد( ــو یافتــن نقطــه بهین ــم و شــاید مهم تریــن دغدغــه کســب وکاری چــون بامیل آن هــا پرداخته ای

       نقــاط ضعــف:
  فــروش کاالهــا از موجــودی فروشــندگان مشــکالتی ایجــاد می کنــد کــه مهم تریــن آن در دســترس بــودن کاذب محصــول اســت کــه بــه طوالنــی شــدن 
پروســه تحویــل محصــول بــه مشــتری می انجامــدو ایــن مســئله در بامیلــو نیــز مشــاهده شــده اســت.. مســاله دیگــر عــدم همزمانــی ارســال محصــوالت 
یــک ســبد خریــد کــه از دو فروشــنده تهیــه شــده اســت، می باشــد کــه بعضــا مشــتری ســبد خریــد خــود را بایــد در قالــب دو یــا چنــد مرســوله دریافــت 

کنــد کــه عــالوه بــر تخریــب تجربــه خریــد مشــتری بــه تحمیــل هزینه هــای حمل ونقــل اضافــی بــه شــرکت می انجامــد.
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رتبه الکسا: 22 

رتبه در سیمیالروب: 24 

بانس ریت: 44 درصد

فالوور در اینستاگرام: 26,6 هزار

تعداد اعضای کانال تلگرام: 248هزار
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دیجی استایل

بــد نیســت بــرای مــورد دوم نیم نگاهــی نیــز بــه دیجــی اســتایل داشــته باشــیم؛ دیجی اســتایل پاســخ دیجیــکاال بــه ترنــد جدیــد بــازار خریــد و فــروش آنالیــن 
یعنــی محصــوالت مــد و لبــاس بــود. شــروع بــه کار دیجــی اســتایل بــر خــالف بامیلــو، پیچیدگــی چنــدان زیــادی نداشــت چراکــه ایجــاد تکانــه بــرای جــذب 

مخاطــب بــا داشــتن بنــر و پســت رپورتــاژ اختصاصــی در یکــی از ســه ســایت وبســایت فارســی بــا بیشــترین بازدیــد )دیجیــکاال( اصــال کار ســختی نبــود.
دیجــی اســتایل نیــز همچــون دیجیــکاال بــه اهمیــت محتــوا و بــالگ نویســی واقــف اســت و حداکثــر بهره بــرداری را از آن کرده اســت. تمــام پســت های بــالگ 
دیجــی اســتایل در یــک روال منطقــی بــا لینک هایــی بــا هــم در ارتباطنــد و  در هــر پســت بــالگ کاربــر بــا لینک هایــی بــه لندینگ پیــج محصــوالت راهنمایــی 
و هدایــت می شــود؛ در حقیقــت یــک تیــر بــا دو نشــان اســت. هــم بهبــود ســئوی ســایت و هــم هدایــت هوشــمندانه ترافیــک بــه ســمت رده هــای مختلــف 
محصــوالت فروشــگاه از ایــن طریــق صــورت می گیــرد. مدیســه نیــز در قســمت بــالگ خــود همیــن اســتراتژی را امــا بــا اجرایــی ضعیف تــر )محتــوا بــا حجــم و 

کیفیــت کمتــر نســبت بــه دیجــی اســتایل( در پیــش گرفتــه اســت ولــی بامیلــو در ایــن رابطــه قــوی عمــل نکــرده اســت.

استایل دیجی 
در کمتر از یک ســال فعالیت توانســته به رتبه 100 وبســایت های ایرانی برســد.
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یکــی از مــوارد مهــم در مــورد تبلیغــات دیجــی اســتایل اســتفاده هوشــمندانه و هدفمنــد از رســانه  های آنالیــن اســت. بــرای مثــال نمــودار زیــر بیانگــر آن اســت 
کــه بیــش از 28 درصــد ترافیــک بــالگ چــی بپوشــم کــه مختــص مدولبــاس اســت بــا کلیــک بــر روی بنرهــای تبلیغاتــی بــه دیجــی اســتایل منتقــل می شــود.

20



آیمارکتور | الوان

       نقــاط قــوت:
ــا  ــت ســئو ب ــود وضعی ــن بهب ــروش و همچنی ــرای ف ــالگ ب ــوای ب ــرداری مســتقیم از محت ــالگ، بهره ب ــرای ب ــی مناســب ب   داشــتن اســتراتژی محتوای

ـی اســتفاده از لینک هــای داخـل
  خبرنامــه ایمیلی مناســب 

  تبلیغــات هدفمنــد در رســانه های آنالیــن داخلی
  دسترســی به شــبکه عظیم مخاطبین دیجیکاال و اســتفاده از دیجیکاال به عنوان رســانه معرفی کننده

       نقــاط ضعــف:
  بــازه زمانــی کوتــاه برای عودت کاال
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رتبه الکسا: 90 

رتبه در سیمیالروب: 100 

بانس ریت: 37  درصد

فالوور در اینستاگرام: 32.3 هزار

تعداد اعضای کانال تلگرام: 63 هزار

22



آیمارکتور | الوان

مدیسه

ــدازی شــبکه اجتماعــی و باشــگاه مشــتریان محصــوالت برندهــای زیرمجموعــه خــود نظیــر گلســتان در  ــر ســابقه راه ان ــا تکیــه ب گــروه گرامــی در ســال 94 ب
ــاس و  ــد و لب ــدا محصــوالت خــود را در رده م ــان ابت ــزرگ، مدیســه از هم ــای ب ــا رقب ــز ب ــرای ایجــاد تمای ــز، وارد فضــای تجــارت الکترونیــک شــد. ب هایپرکالب

ــرار داد. ــروه صنعتــی گلســتان می شــوند، ق ــه بیشــتر شــامل محصــوالت خــود گ ــی ک ــن محصــوالت غذای همچنی

03
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مدیســه بــا تبلیــغ و معرفــی خــود در شــبکه هایپرکالبــز توانســت تکانــه الزم بــرای شــروع را به خوبــی ایجــاد کنــد. پــس از آن بــا تخفیــف مربــوط بــه عضویــت 
در خبرنامــه و ارســال خبرنامه هــای بســیار شــکیل، در یــک رونــد برنامه ریــزی شــده توانســت به خوبــی بــه جــذب کابــران وفــادار بپــردازد. مدیســه عــالوه بــر 

تبلیغــات در فضــای رســانه های داخلــی، بــر تبلیغــات در موتــور جســتجوی گــوگل تاکیــد ویــژه ای دارد.
وجــود خبرنامــه بــرای معرفــی پســت های بــالگ در کنــار پرموشــن های خــاص، ترافیکــی را بــه ســایت رهنمــون می کنــد کــه قبــال بــا عالقــه خودشــان ارتبــاط 
بــه وبســایت را انتخــاب کرده انــد و احتمــال تبدیــل آن هــا بــه مشــتری کــه هــدف غایــی هــر کســب وکاری اســت، در بیشــترین حالــت ممکــن اســت. تصویــر 

زیــر نیــز بیانگــر ســهم 4 درصــدی ترافیــک ایمیــل و خبرنامــه در ترافیــک مدیســه اســت.

Traffic Source:

Direct SocialReffelas MailSearch Display

37.39 % 24.56 % 30.64 % 4.06 %0.32 % 3.03 %
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       نقــاط قــوت:
  خبرنامه ایمیلی بســیار مناســب

   تبلیغات گســترده در موتور جســتجوی گوگل
  تبلیغــات هدفمنــد در رســانه های آنالیــن داخلی

  دسترســی به شــبکه حمل کاالی گروه صنعتی گلســتان

       نقــاط ضعــف:
  عدم پاســخگویی بخش مشــتریان به صورت 24/7

   بــالگ نــه چنــدان قــوی از نظر کیفیــت و حجم مطالب
   بــازه زمانــی کوتــاه برای عودت کاال

   عدم وجود اپ برای فروشــگاه
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رتبه الکسا: 69 

رتبه در سیمیالروب: 335 

بانس ریت: 44 درصد

فالوور در اینستاگرام: 37.3 هزار

تعداد اعضای کانال تلگرام: 67 هزار
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سایر فروشگاه های آنالین پوشاک

ــن فروشــگاه ها را  ــه بســیاری از ای ــن اســت ک ــت دارد ای ــه اهمی ــا آنچ ــد، ام ــت می کنن ــاس فعالی ــن لب ــروش آنالی ــوزه ف ــری در ح ــاد دیگ فروشــگاه های زی
نمی تــوان از نظــر قــدرت و نفــوذ در بــازار بــا ســه مــورد بررســی شــده مقایســه کــرد. بــا ایــن حــال هــر یــک از ایــن مــوارد امتیازهــای ویــژه ای دارنــد کــه در ادامــه 

بــه بررســی چنــد مــورد از ایــن مزیت هــای رقابتــی می پردازیــم:
  فروشــگاه اینترنتــی دوفیتــو بــا امکانــی بی نظیــر وارد بــازار شــد؛ امــکان پــرو نامحــدود در محــل مشــتری و خریــد و پرداخــت پــس از رضایــت مشــتری. 
البتــه ایــن فروشــگاه هم اکنــون موقتــًا )طبــق اعــالم اپراتــور پاســخگوی تمــاس تلفنــی( غیرفعــال اســت و آخریــن پســت های بالگــش نیــز مربــوط بــه پاییــز 

95 اســت.
  فروشگاه وب پوش فقط محصوالت مربوط به آقایان را می فروشد و با داشتن فروشگاه فیزیکی امکان خرید حضوری را هم فراهم کرده است.

ــا کیفیــت ایرانــی دارد کــه از نظــر  ــر عرضــه محصــوالت تولیدکننــدگان ب ــر محصــوالت برندهــای بین المللــی تاکیــد زیــادی ب   فروشــگاه دلیچــی عــالوه ب
قیمتــی بســیار مناســب تر از مشــابه خارجــی هســتند.

  فروشــگاه بانــی مــد، بــا همــکاری کامــال نزدیــک بــا برندهــای جیــن وســت و بالنــو بــه فروشــگاه آنالیــن ایــن برندهــا تبدیــل شــده اســت. جیــن وســت در 
شــبکه های اجتماعــی و همچنیــن شــعب خــود، بانــی مــد را فروشــگاه آنالیــن خــود معرفــی می کنــد. بــا خریــد از بانــی مــد عــالوه بــر اســتفاده از تخفیف هایــی 
مثــل عضویــت در خبرنامــه و نظایــر آن، می توانیــد کارت اعتبــاری خریــد از جیــن وســت را دریافــت کنیــد )حتــی اگــر خریدتــان از برنــد جیــن وســت نباشــد( 
کــه بــه مناســبت خریــد از وبســایت و همچنیــن در مناســبت های خــاص و پروموشــن ها، مقــداری اعتبــار در آن شــارژ خواهــد شــد کــه می توانیــد بــا مراجعــه 

بــه فروشــگاه های جیــن وســت از اعتبــار کارت خــود اســتفاده و خریــد کنیــد.
  فروشــگاه باکســار کــه در ابتــدا فقــط بــه فــروش کیــف و کفــش و اکسســوری می پرداخــت، رده محصــوالت مدولبــاس را به صــورت کامــل ارائــه می دهــد 

ولــی کمــاکان رده اصلــی و عمــده تنــوع در محصــوالت آن مربــوط بــه کیــف و کفــش اســت.
  اســتارتاپ بوتیــک کــه فروشــگاه های فیزیکــی می تواننــد محصــوالت خــود را بــا قیمــت و لوگــوی فروشــگاه به صــورت دســته بندی شــده در معــرض دیــد 
عمــوم بگذارنــد تــا بــه مشــتری در انتخــاب فروشــگاه بــرای مراجعــه کمــک کننــد. عضویــت فروشــگاه ها در ایــن ســرویس بــه دو حالــت رایــگان بــا محدودیــت 

و 150 هــزار تومانــی بــا نمایــش بیشــتر و بارگــذاری نامحــدود تصاویــر و ارائــه آمــار دقیــق مراجعــه بــه محصــوالت فروشــگاه ممکــن اســت.
  تــگ مونــد، بــا برندهــای معتبــر پوشــاک و فروشــگاه های رســمی آن هــا کار می کنــد و دو حالــت خریــد اینترنتــی و اســتعالم موجــودی از فروشــگاه های 

فیزیکــی هــر برنــد بــرای مراجعــه را پیــش روی مشــتریان قــرار داده اســت.

27


