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 مزایای خرید آنالین

 سازدتان را آسان میکه زندگی خرید آنالین مزیت برتر 01

ی خرید کردن ما تغییرات اساسی داده است. به علت مزایای متعددی که اینترنت اینترنت به شیوه
سنتی رفتن به فروشگاه، آنالین خرید  دهند بجای روشدارد، افراد بیشتری این روزها ترجیح می

 کنند.

قدر رایج مند هستند، چیست و چرا اینبرخی از دالیلی که بسیاری از افراد به خرید اینترنتی عالقه
 دوست دارند اینترنتی خرید کنند؟ است؟ و چرا مردم

 شود.دلیل اصلی من برای خرید آنالین در زیر ارائه می 01

ی خرید سنتی بهتر از شیوه خرید آنالین آنچه در زیر ارائه شده، لیست من از ده دلیل اینکه چرا
 باشد.است، می

 . راحتی:0

که لباس راحتی بر تن شب درحالی 01توانید ساعت باشد. کجا شما میترین مزیت میراحتی بزرگ 
ای نیست تا در خریدهایتان به شما دارید، خرید کنید؟ صفی برای ایستادن وجود ندارد و فروشنده

به شما این فرصت را  های آنالینفروشگاه توانید فورًا خریدتان را انجام دهید.کمک کند؛ و شما می
روز هفته خرید کنید و همچنین تجربه خرید بدون آلودگی  7ساعت و در  12صورت دهند که بهمی

های محصوالت اطالعاتی مانند کتابهیچ جای بهتری برای خرید  .دهدرا به ما پاداش می
کاالهای  .صورت فوری در دسترس شما باشدالکترونیکی وجود ندارد که بالفاصله پس از پرداخت، به

 برد که این، به محیطشده، نیاز به هر نوع کاالهای مادی را از بین میقابل دانلود آنالین خریداری
 کند.زیست کمک می
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 های بهتر. قیمت1

طور آنالین در دسترس هستند، زیرا محصوالت، مستقیم از های بهتر بهمعامالت ارزان و قیمت
های رسد. بسیاری از فروشگاهه یا فروشنده بدون درگیر شدن واسطه به دستتان میتولیدکنند

های آنالین فقط ملزم به جدا از این، فروشگاه .دهندنیز ارائه می تخفیف آنالین نیز کوپن تخفیف و
ها مکان فیزیکی در کشورمان داشته باشند، حتی اگر ما آوری مالیات بر فروش هستند اگر آنجمع

 یک فروشگاه در سراسر جهان خرید کنیم.از 

 . تنوع بیشتر3

توانید چندین برند و محصوالت مختلف از فروشندگان می .انگیز هستندهای آنالین شگفتگزینه
المللی بدون صرف پول توانید در آخرین روند بینشما می .مختلف را در یک مکان دریافت کنید

فروشان در سایر نقاط کشور یا حتی توانید از خردهشما می برای هزینه سفر با هواپیما شرکت کنید.
هایی ها و اندازههای بسیار بیشتری از رنگانتخاب .جهان، بدون محدودیت جغرافیایی خرید کنید

جدا از این، موجودی کاال بسیار بیشتر  .گیردکنید، در اختیار شما قرار میشما طریق محلی پیدا می
ها را برای اقالم خارج از کنند که سفارشحتی در مکان مقرر می آنالین فروشگاه برخی از. است

http://toorangprint.com/shop


 
 

 

 تورنگ چاپ، ارائه دهنده مناسب ترین خدمات طراحی و چاپ
www.ToorangPrint.com 

 

 

توانید که موجودی فراهم شد، ارسال کنند. شما همچنین میموجودی انبار بپذیرند و آن را هنگامی
 تجارت خود را به فروشگاه آنالین دیگر که در آن محصول در دسترس است ببرید.

  

 رسال کنیدتر اتوانید هدایا را راحت.شما می2

در حال حاضر  .ها کجا هستندارسال هدایا به بستگان و دوستان آسان است، مهم نیست که آن
روز  ،روز ولنتاین نیازی نیست که برای دادن یک هدیه برای مواردی چون تولدت، عروسی، سالگرد،

 و غیره، فاصله را بهانه کنید.روز پدر ،مادر

 های کمتر.هزینه5
بسیار بیشتری را  هایکنیم، تمایل داریم هزینهبیشتر اوقات زمانی که ما خرید سنتی را انتخاب می  

های خارجی در مورد چیزهایی مانند بیرون ریزی کردیم، بپردازیم. دیگر هزینهنسبت به آنچه برنامه
 ریزی وجود دارد.ونقل و خریدهای بدون برنامهغذا خوردن، حمل

 ها. مقایسه قیمت6

همچنین، ما  .ستتر اطور آنالین بسیار آسانها بهمقایسه و تحقیق درباره محصوالت و قیمت آن
اول با یک محصول توانایی به اشتراک گذاشتن اطالعات و بررسی با خریداران دیگر که تجربه دست

 .فروش دارند را داریمیا خرده

 .خرید بدون شلوغی7

ها ویژه در فستیوالبه .کنید از شلوغی نفرت داریداگر شما مثل من هستید، زمانی که شما خرید می
که جمعیت بیشتری وجود همچنین، هنگامی .توانند دردسر بزرگی باشنداص، میو یا رویدادهای خ

که وقتی .شود که ما عجله کنیمومرج تر باشد و گاهی اوقات باعث میرود پر هرجدارد، گمان می
سازند... عالوه بر این، روم، افراد بدخلق، آزاردهنده و بدبو مرا آزرده میمن بیرون برای خرید می

 .توانید از این مشکالت اجتناب کنیدمی خرید آنالین هنگام. گ یک مسئله بزرگ استپارکین
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 .خرید کمتر اجباری8

خریم که طور اجباری میچیزهایی را به رویم، درنهایتاغلب اوقات زمانی که ما برای خرید بیرون می
های آورند یا از مهارتداران به ما فشار میها بدین خاطر است که مغازههمه این .واقعًا نیاز نداریم

گاهی اوقات ما  .کنند تا ما را مجبور کنند که این خریدها را انجام دهیمفروش خود استفاده می
 .کنیمهایمان هم مصالحه میها، در مورد انتخابحتی به دلیل عدم انتخاب در این مغازه

 ترهای پاییننشده با قیمت.خرید اقالم قدیمی و یا استفاده9

ترین قیمت را برای ما بسیار نشده با نازلبازار بر روی اینترنت، خرید کاالهای قدیمی یا استفاده
ی کنیم، جای بهتری برای پیدا سازد... همچنین، اگر ما بخواهیم اجناس آنتیک خریدار تر میساده

 ها وجود ندارد.کردن بهترین آن

 تر است.خرید بااحتیاط آسان01

های آنالین برای خریدهای مغازه .تان انجام شودبعضی چیزها بهتر است در حریم خصوصی
 زیر زنانه و غیره بهترین هستند.ساالن، لباسهای بزرگبازیبااحتیاط برای چیزهایی مانند اسباب
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ام؟ لطفًا در بنابراین، آیا دالیل کافی برای انتخاب خرید آنالین در مقایسه با خرید سنتی ارائه داده
 دهید؟زیر توضیح دهید که چرا شما و دیگران آن را ترجیح می

 به خاطر بیاورید: های آنالینخرید از فروشگاه چیزهایی که باید هنگام

کنید اطمینان حاصل کنید که موارد زیر را بررسی رید میهای آنالین خکه شما از فروشگاههنگامی
 کنید.می

 شود؟برای حریم خصوصی و رازداری شما ارزش قائل می فروشگاه آنالین آیا

که بخواهید آن را ببینید، در دسترس ها جهت مطالعه، درصورتیآیا سیاست حریم خصوصی آن 
 باشد؟می

ها در تجارت با نظرات عالی از مشتریان مشهور ها در تجارت هستند؟ آیا آنچه مدت است که آن 
 هستند؟

 ها دارد؟آیا فروشگاه آنالین روشی برای تماس با آن
 ها یک سیاست بازپرداخت دارند؟راضی هستید، آیا آناگر شما از خرید خود نا

 
تواند به دلیل مزایای متعدد آن، یک تجربه اگر شما موارد باال را در نظر بگیرید، خرید اینترنتی می

 بسیار ارزشمند باشد.

 
چاپ، فروشگاه آنالین ، خرید اینترنتی ، الکترونیکی ، جستجوی آنالین ، تجارت  :کلمات کلیدی

 ونیک، خرید آنالینالکتر
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