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 داستان موفقیت دیجی کاال

 هایسایت ترینبزرگابتدا با داستان موفقیت یکی از  است موزش دیجیتال مارکتینگ شویم، بهترآ وارد مباحث اصلی اینکهقبل از 

 . همچنینرقم بزندبرای شما را  موفقیتی بزرگ تواندمیکوچک  نوآوریحتی چند  بدانید شوید تاآشنا  ایران تجارت الکترونیک

مبنای کار  و صرفا کوچک و بزرگ باشید هاینوآوریبه دنبال باید همین لحظه  که از موضوع کامال آگاه شوید اهمیت ایناز 

  .به دنبال خالقیت باشید نگذارید. محض بازاریابیبر  راخود 

 

 به مشکل اینترنتی صورتبه همان دو برادر که در خرید کاالی دیجیتال خود ،ایدشنیدهاغلب را  داستان موفقیت دیجی کاال

حضوری به بازار رفته  صورتبهتا در نتیجه مجبور شدند  .و خریداری کنندبرخوردند و نتوانستند دوربین مناسبی برای خود پیدا 

بخواهیم در  بودند را خریداری نمایند. اگر آن اطالعات کسب کرده مورد درمختلف  هایسایتو یک دوربین دیجیتال که از 

 ذهن کارآفرین به خوبییک که ، خوردمیبه چشم چند مشکل داستان وجود  در این آغازین، داستان را تحلیل کنیم همین نقطه

 .کندمیرا درک  هاآن

در این لحظه به  ،کارآفرینذهنیت  با یک سخت است؟ قدرآن اینکه چرا یافتن یک دوربین خوب، در عصر دیجیتال مسئله اول

چون  است. ضروری چقدر هاآنو تحلیل مختلف  برندهایخوبی احساس خواهید کرد که وجود یک مرجع آنالین برای مقایسه 

 امیدوار! در عین حالو  کندمیکارآفرینان را ناراحت واقعا وجود این مشکل در عصر حاضر 

که مرجعی مناسب برای ارائه اطالعات وجود دارد، اما آیا محصول دلخواه خود را که  کنیممیرا با این فرض مطرح  مسئله دوم

مختلف فارسی و انگلیسی  هایسایتاین دو برادر با تحقیق و بررسی در یا نه؟ اگر  شودپیدا میشهرمان انتخاب کردیم در بازار 

د امکان تهیه آن در بازار وجود نداشت، آیا این واقعا و بع شدندمیو شیفته آن  رسیدندمیبه مدل خوبی از دوربین دیجیتال 
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که به  هاییشهرستاندر  خصوصبهمردم را از پیشرفت واداشته است بسیاری از  هاستسالنبود؟ مشکلی که شاید  ناامیدکننده

، ایددیدهالزم را  هایآموزشمثال به عکاسی عالقه دارید و به سختی  عنوانبه. و ندارندوز دسترسی نداشته خدمات و محصوالت ر

کیلومتر راه  1000که چطور یک دوربین خوب تهیه کنید یا در حال حاضر صرفه اقتصادی ندارد که  دانیدنمی اکنونهماما 

حتی اگر هم  رین را برای خودتان خریداری کنید.تحقیق کنید و بهت هادوربین مورد درتخت برسید و در آنجا یبروید تا به پا

مطرح است، آن هم  ایمسئلهبرسید باز هم در اینجا  خواهیدمیسفر کنید تا به آنچه راه را  کیلومترهان مهم نباشد که برایتا

 برای دوربین پرداخت کنید. ایهزینههم  باریکبرای سفر و  ایهزینهباید  باریکاینکه 

 ایشیوهنیست و باید به  پوشیچشم، قابل گویممیذهن کارآفرین که من به آن ذهنیت کامپیوتری نیز یک این مسائل برای  

و با تحلیل شود آغاز میکارآفرین افراد ایده یابی در ذهن تفکر و  چنین لحظاتی است کهدر  حل شود تا کامال در دسترس باشد.

 دنرسمیباشد به این نتیجه وجود داشته محصوالت  ناطالعات و همچنین در دسترس بوددسترسی به مکانی برای باید اینکه 

 جا شروع ماجراست!ه وجود بیاید و اینکه دیجی کاالیی باید ب

 طوراینترین حد برسد. سعید و حمید نیز آلدارند که به زبان عامیانه ول کن ماجرا نیستند تا به ایده ایتازهکارآفرینان روحیه 

نظور توسعه آن اقدامات فراوانی انجام دادند، مثل بخش فعال به م ،داشتند خوب و در عین حال که یک نوآوری بسیاربوده 

 .پردازیممیداستان به تحلیل آن نظرات که در ادامه این 

لنز آن نو  ،دارد مشکلی هاآنبه دوربین خود رسیدند، اما متوجه شدند دوربین  باالخرهمدیران دیجی کاال  ،در ادامه داستان

 .اندرفتهعملی کردن آن  در پیقطعا  ،به بعدآن لحظه از  کردندمیایده فکر  عنوانبهاگر تا به اینجا به دیجی کاال فقط نیست! 

الزم بود ضمن اینکه  .نیاز مبرم داشترید و فروش کاال سایت تحلیلی برای خ ، به یکبازار اینترنتی ایران ،آن زماندر  که چرا

اعتماد در راستای جلب که  هاییایدهاز اینجا به بعد دیجی کاال هر روز با  ی نیز به مشتریان خود ارائه دهد.گارانتی معتبر

 هاآنکرد که در ادامه به تحلیل تعدادی از  رسانیخدمت وطنانهمبه  ، بودبازار وب ایران ان به خرید اینترنتی درمشتری

 .پردازیممی

  

 .شودمیآغاز  هاقدمبا اولین  سفرها ترینطوالنی
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 وگل جای دارد و هم در دیجی کاال محتوا محور است، یعنی هم در دل گ نقد و بررسی: ،یتولید محتوای تخصص

و بعد با  رسیدید از طریق جستجوی گوگل بود حتما شما نیز مثل ما اولین باری که به سایت دیجی کاال دل کاربران.

به مشتری دائمی دیجی تبدیل  به این شکل روبرو شدید و ایدکردهمحتوای جذاب نقد و بررسی کاالیی که جستجو 

 .«محتوا پادشاه است »جمله معروف که مطابق این  و مفید است.خوب  شدید. تولید محتوای تخصصی همیشهکاال 

به شدت نیاز این آن زمان در  د که بازار وب ایران تشنه آن بود.دیجی کاال درست زمانی از این ویژگی مهم استفاده نمو

اعتماد کاربران به به این شکل تا نمایند نقد و بررسی و با دقت  خوبیبهشند تا کاالها را که افرادی با شدمیاحساس 

 خرید اینترنتی جلب شود.

 
 

 مکمل محتوای خوب، نظرات موثر کاربران سایت است. دیجی کاال به خوبی بخش نظرات سایت  :کاربران نظرات

شاید یکی  بقیه برای کاربران ایرانی مرسوم شد. خواندن نظراتِ، بعد از این کار گفت توانمیرا فعال نمود و به جرات 

، این بود که در انتشار به مالک مهمی تبدیل شد اعتبار سنجی هر کاالیی ایبر ،از دالیلی که بخش نظرات دیجی کاال

همسو با  به نظری که توانستندمیکاربران و  شدندمیرات مثبت یا منفی منتشر نظرات سانسوری در کار نبود و نظ

بخش نظرات  کنند. اشحوالهنظر خودشان است امتیاز مثبت دهند و یا نظری را که قبول نداشتند یک امتیاز منفی 

است که در اینجا به آن اهمیت دادن  وجود داشت اما نکته مهم در چگونگیپیش  هامدتاز چیز جدیدی نبود و سایت 

 هم گرفت.کاربران اهمیت داد و نتیجه آن را به نظرات به بهترین شکل ممکن دیجی کاال 
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  نوآوریآنچه اهمیت داشت، اما  وجود داشتند.پیش  هامدتاز  مرتبط با تخفیف هایاستراتژی :انگیزشگفتپیشنهاد 

توانست این ایده را به خوبی  انگیزشگفتبخش پیشنهاد  اندازیراهدیجی کاال با سایت تخفیف دادن بود که شیوه در 

. در اینجا افتدمیاتفاق این بخش  در دیجی کاال در هافروشبیشترین  گفت محور اصلی فروش و توانمی .اجرایی کند

که هر روز تخفیفش برقرار باشد، این هم  ایددیدههمچنین کجا را  .بریدمیمجدد به اهمیت نوآوری و خالقیت پی 

بخواهید هر روز کد در حالت عادی اگر یف دیجی کاال را از سایرین متمایز کرده است. نکته دیگری است که تخف

باعث این مساله ممکن است یک کد تخفیف به کاربران بدهید  رسیدمیتخفیف ارائه دهید و یا به هر مناسبتی که 

نه تنها طرح تخفیفی را  خود، اما دیجی کاال با استراتژی هوشمند .کاالهای شما از دید مشتریان شودشدن  اهمیتبی

 نکرد، بلکه ضمن ارائه طرحی نوین در تخفیف دادن، اعتماد مردم را به فروش با قیمت مناسب جلب کرد. اعتباربی

 

 اما باید  نیز همانند تجارت سنتی حائز اهمیت است.ارتباط بیشتر با مشتریان در تجارت الکترونیک  :کاویداده

 ترقویقطع به یقین منجر به ارتباط  ،شناخت عالیق و سلیقه هر مشتری .بدانید که چگونه این ارتباط را شکل دهید

زمان به مخاطب بفروشید.  ترینسریعو موثرتر خواهد شد. ارتباط موثر یعنی اینکه بتوانید محصوالت آتی خود را در 

صرفا به دنبال تبلیغ محصوالت خود  هاسایتتوجه خواهید شد که برخی از مختلف باشید، م هایسایتوب کاربرِ اگر

که نه تنها به آن  کنندمیهمواره محصوالتی را پیشنهاد دهند. بنابراین در این کار هوشمندی به خرج نمیهستند و 

 .کندمیرد عمل مواین بر خالف . دیجی کاال درست شودبنیز  ممکن است باعث لغو عضویت شمابلکه  شویدنمیجذب 

بازاریابی  هایکمپو پیشنهادات فروش خود را چه در  بردمیهوشمند به عالقه مخاطب پی  هایالگوریتمبا استفاده از 

است که نظر مشتری برای خرید محصوالت جدید  گونهاینو  نمایدمیایمیلی و چه در سایت بر اساس آن تنظیم 

ی فروش یاد کرد «تبلیغات هدفمند » عنوانبه توانمیکه از مجموعه آن  هاروش. با این شودمیجلب  ترسریعهرچه 

 .شودمی بینیپیشبرای دیجی کاال  دائمی و رو به رشد
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 :را رعایت کیفیت محصوالت و خدمات اصل  امااستاد باشید در تجارت، اگر  کیفیت عالی محصوالت و خدمات

وقتی محصوالت و خدمات عالی نداشته باشید، استفاده  که چرا خورد.شکست خواهد بدون شک تجارت شما نکنید، 

، فروشیدمیبه دلیل اینکه درست است محصول یا خدمات خود را  .جادویی نتیجه عکس خواهد داد هایروشاز این 

 ،کندمیرا مشاهده پس از خرید محصول ، یا خدمات شما گیردمیمشتری محصول را تحویل به محض اینکه اما 

مجدد به سمت  اول، آیا مشتری بعد از خریدنکته حائز اهمیت در هر خرید، این است که  .شودمیآغاز منفی  اتتبلیغ

باعث ماندگاری تجارتتان یا  زند،میرقم را شما  وکارکسبآینده است که همین نکته در واقع  شما خواهد آمد یا خیر!

. دیجی کاال برای همه ما تجربیات لذت در میان رقباآن  تریعسرهر چه حذف باعث و یا شود میطوالنی زمانی در بازه 

دوم اینکه اگر شما از  عالی است.این سایت،  محصوالت بندیبستهنحوه اول آنکه  است. بخشی از خرید بجا گذاشته

آن را برگشت دهید و این  توانیدمیمحصول اندکی ناراضی باشید یا از خرید خود منصرف شده باشید تا یک هفته بعد 

همچنین برای مشتری بسیار  .کندمی ترمطمئندر انجام خرید یعنی گارانتی و اطمینانی که در هنگام خرید کاربر را 

مختلف  هایروشدیجی کاال  با شما تماس بگیرد. تواندمیکه نیاز داشت  روزشبانهمهم است که بداند در هر لحظه از 

باید همواره هم کاالی خوب و هم پس سازی است. بر اعتماد امر گواه دیگرید قرار داده و این ارتباطی را در سایت خو

 . خدمات مناسب را در نظر داشته باشید

 

 :و حتی این پایبندی را با ایجاد  هدیجی کاال همچنان بر اصل محتوا محور بودن خود پایبند ماند دیجی کاال مگ

ساعاتی را به خواندن مطالب روز دنیای تکنولوژی در  توانندمیکاربران عالوه بر خرید  .ه استمجله خبری بیشتر کرد

. تولید محتوا کندمی ترمستحکمو این سایت صرف کنند که این استراتژی نیز به دنبال خود ماندگاری برند را بیشتر 

ارائه  صورت درجذب کند و  سمت شمابیشتری را به  بازدیدکنندگان تواندمیچون دارد در عصر حاضر بسیار اهمیت 

بدون اینکه شما به دنبالشان بروید،  ؛شوندمیا تبدیل رایگان به مشتریان دائمی شم طوربه هاآن ،مطالب جذاب و موفق

 .ه استکم نگذاشت ی هدفمنددیجی کاال در تولید محتوابه دنبالتان خواهند آمد.  هاآن
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اما در است.  نیز داشته هاییضعفموفقی را دنبال کرده اما قطعا به دنبال آن  هایاستراتژیهر چند که این فروشگاه اینترنتی 

مثال  عنوانبه. استو بهبود رابط کاربری سایت  هاآنخود را رفع کرده و همچنان در حال رفع  هایضعفمدت زمان کوتاهی 

 موردشود. در میزان رضایت کاربر را جویا میکه  کنیدمییک نظرسنجی مشاهده  ی بیندازید،در هر جای سایت دیجی کاال نگاه

پیامک وی دیجی کاال لینکی را به  ،شدداده پس از اینکه سفارش تحویل کاربر  است.به همین صورت محصوالت و خدمات نیز 

 . پرسدمیخریداری شده  کاالهایخدمات و  مورد درو نظرش را  کندمی

پیش نخواهد بدون مشکل آگاه باشید که کار شما لزوما الکترونیک خود را آغاز کنید و  وکارکسب ،بدون ترس خالصه کالم اینکه

را خیلی زود برطرف کنید. اگر بر ارائه  هاآنخود را یافته و  ایرادات با کاربران و مشتریان، اما سعی کنید با تعامل بیشتررفت. 

 موفق خواهید شد.خدمات و محصوالت عالی تمرکز کنید، مطمئن باشید که 
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می باشد. چنانچه عالقه  «صفر تا صد دیجیتال مارکتینگ»دوستان گرامی، محتوای این کتاب الکترونیکی برگرفته از کتاب 

می توانید را فرا بگیرید، می توانید این کتاب را از لینک زیر  بازاریابی اینترنتیمند هستید تا بصورت پیشرفته و تخصصی مباحث 

 تهیه کنید:

book-tutorial-marketing-https://www.mihanlearn.net/product/digital 

 

برای خوانندگان این کتاب الکترونیکی ایجاد شده است و در هنگام خرید با ورود آن می توانید به  t500milionکد تخفیف 

 بگیرید.تخفیف  %15میزان 
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