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 داليل ايجاد تجارت الکترونيکي

 ايجاد درآمد جديد و کاهش هزينه ها.. 

 جذب مشتريان جديد.. 

 افزايش وفاداري مشتريان فعلي.. 

 ايجاد بازارها و کانالهاي جديد توزيع براي

 ..  محصوالت فعلي 
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 يک سوال

 محدوديتها و مشکالت راه اندازي تجارت

 الکترونيکي در کشورمان چيست؟ 
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 اهم روشهاي تجارت الکترونيکي

 ..B2C: Dell, Amazon.com, Campusfood.com  

 ..B2B: Ford, GM  

 ..C2C: eBay.com,  

 ..C2B: Etrana.com(group purchasing),  

 ..G2B  

 ..G2C  
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(Business Model )مدل کسب و کار 

 

محصوالت و  برنامه کسب درآمد توسط يک شرکت که در آن

خدمات قابل فروش و بازار هدف مشخص شده اند را مدل 

 .  کسب و کار مي گويند 

 آگهی جذب+ فروش روزنامه : مدل کسب و کار روزنامه ها. 
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   انواع مدل هاي تجارت الکترونيکي

 
 

 ..Producer Models 

 ..Distributor Models  

 ..Advertisement Models  

 ..Market Maker Models  

 ..Informed diary Models  
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 ( Producer Models) مدلهاي توليد کننده

 محصوالت  توليد کننده کسب و کاري است که از طريق فروش

 .  توليدي يا خدماتش کسب درآمد مي نمايد 

 مدل مورد استفاده آنها در تجارت الکترونيکي، واسطه 

 (   disintermediation)زدائي مي باشد     

  مشتري   کاهش هزينه و روابط بهتر با: منافع واسطه زدائي 

  قبال  خرده فروشي و ارائه خدماتي که: معايب واسطه زدائي

 .  واسطه ها ارائه مي کردند 
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 (  Distributor Models) مدلهاي توزيع کننده

 

خرد و  توزيع کننده کسب و کاري است که در حجم عمده مي

توزيع کننده با بازاريابي، فروش و . در حجم خرد مي فروشد 

 خدمات پس از فروش ارزش افزوده ايجاد مي کند

 توزيع کننده مي تواند عمده فروش يا خرده فروش باشد.. . 

واسطه زدائي کسب و کار آنها را به خطرانداخت.   

 نقش خود را به کارگزار(Agent )تغيير دادند و در صدد 

 .  ايجاد روابط بلند مدت با مشتريان برآمدند 
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 مدلهاي توزيع کننده 

 

استراتژي آنها   Reintermediationمي باشد   

  تغيير مدل کسب و کار آژانسهاي هوائي از فروش    

 صرف بليط هواپيما به ارائه دهنده پکيجهاي 

...( بليط، هتل، ويزا و)مسافرتي   
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 (   Advertisement Models)مدلهاي تبليغاتي 

 
 

شرکت تبليغاتي، کسب و کاري است که براي کسب و کارهاي ديگر        
 .  تبليغات نموده و از اين طريق کسب درآمد مي کند 

برخي از روشهاي کسب درآمد :  

تا  3) تبليغاتي (  Banner)دريافت پورسانت در صورت خريد بنر •      
  .(درصد 10

 آگهي هاي استاتيک •      

 آگهي هاي شخصي سازي شده موتورهاي جستجو بر اساس کليدواژه  •      
  قراردادن نتايج جستجو   

  

 مثال: Yahoo ,Google ,Gooya 
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 M   arket Maker Models)) مدلهاي ايجاد بازار

 کسب و کاري که از به هم رساندن خريداران

 . وفروشندگان کسب درآمد مي نمايد 

ايجادکنندگان بازار معموال خود خريد و فروش را انجام  

 .  نمي دهند

مانند حراجيهاي اينترنتي (eBay) و نمايشگاههاي 

 .الکترونيکی 
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 مدلهاي ايجاد بازار

که مدل مورد  priceline.com سايت   

استفاده آن، ارائه قيمت توسط خريداران 

  . باشد  براي کاالهاي مورد نيازشان مي

  سپس اين سايت مي کوشد عرضه کنندگان

مناسب را در ارتباط با تقاضاي خريداران 

 .بيابد
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 I   nfomediary)   مدلهاي واسطه گري اطالعاتي  

Models)   

 کسب و کاري که از جمع آوري و فروش اطالعات،کسب

 .  مي نمايد  درآمد 

اطالعات در خصوص مصرف کنندگان و عادات خريد آنها  

 مي تواند در طراحي و بازاريابي محصوالت و خدمات     

 .  مفيد باشد     

 اطالعات در خصوص توليد کنندگان مي تواند در اخذ تصميم

   .خريد توسط مصرف کنندگان مفيد باشد
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 مدلهاي واسطه گري اطالعاتي

 

انجام تحقيقات بازاريابي آنالين 

 اين سايتها، نقش مهمي در ايجاد يک بازار کارا دارند.. . 

مثال: Net ratings.com  


