
 

 

 () همه چیز درباره خرید آنالین

یا  کنندمیدرست زمانی که در خانه استراحت  دهدمیاجازه  کنندگانمصرفتجارت الکترونیک است که به  یخرید آنالین نوع

اینترنت و مرورگر روی از طریق یک تنها مستقیم  طوربهبدون تحمل کردن ترافیک روزانه  برندمیدر محل کار خود به سر 

 خریداری کنند.خود را  موردنیازکاال یا خدمات  ،فروشندهاز کامپیوتر شخصی یا گوشی موبایل خود 

مستقیم و یا با جستجو  طوربه فروشندگان اینترنتی سایتوبخود را از طریق بازدید از  موردعالقهمحصوالت  ،کنندگانمصرف

پیدا ، ک موتور جستجوبا استفاده از ی اندکردهمتعددی که هر یک کاالی خود را در فضای مجازی ارائه در میان فروشندگان 

 .کنندمی

مشخصات و به چشم بیننده بیاید دوما  شدهیدهدمحصولش  اوالا سعی خود را کند که تمام باید در اینجا یک فروشگاه آنالین 

اقدام متقاعد شده و پس از مقایسه تا مشتری  تشریح کندقیمت کاال را و حتی  محصول اعم از مشخصات ظاهری و فنیکامل 

 د.کنبه خرید 

خرید آنالین چهتاریخ

دریافتند که داشتن  نظرانصاحبزمانی که آغاز شده است،  از سال  یبااتقریک کانال خرید مطمئن  عنوانبهرشد اینترنت 

 با موفقیتبسیاری از این محصوالت فروش محصوالتی مناسب برای تجارت الکترونیک شاخص کلیدی موفقیت اینترنت است. 

از همه  ترمهماما  از نزدیک نداشتند هاآنآن نیاز به لمس که خریداران برای خرید  بودند، زیرا محصوالت عمومی اندشدهانجام

اغلب دارای مشخصات  کردنیمبود. افرادی که جهت خرید اینترنتی اقدام تعداد خریداران در اینترنت کم بودن  در روزهای اولیه،

این عرصه روی انگیزه خرید آنالین افراد متمرکز  نظرانصاحبوقتی  سال بودند. +ثروتمند، مرد،  هاآناکثر  مثالاخاصی بودند، 

 ینترمهمدر وقت و هزینه  ییجوصرفهتلفی از محصوالت، سهولت در خرید و شدند دریافتند که در دسترس بودن طیف مخ

 خرید اینترنتی را به خرید حضوری ترجیح دهند. شدیمعوامل انگیزه برای خرید آنالین بود که باعث 

 

تجاری استفاده شد. موارد برای  ایجاد شده، در سال  برنرز لی در سال  که توسط تیم اولین وب سرور جهانی و مرورگر

بانکداری آنالین، افتتاح فروشگاه آنالین پیتزا  مثل به وجود آمد در سال دیگری که تکنولوژیکی  هایینوآورپس از آن، 

نیز در  راه اندازی کرد و  سایت خرید آنالین خود را در سال  بالفاصله پس از آن، و... و  توسط 

فروشندگان شدند.  یاندازراه و   یهاسالبه ترتیب در  و   هاییتسامعرفی شد.  سال 

فروش اینترنتی خود را آغاز نمودند. یاگسترده طوربهآنالین 

 و  ، از  اندعبارتآنالین  فروش یهاشرکت ینتربزرگ امروزه

انجام تراکنش  معموالا. باشدیمیکی از نکات بسیار مهم که خریدار هنگام خرید اینترنتی باید به آن توجه کند روش پرداخت وجه 

باید دقت داشته باشد هنگام  حتماا و خریدار  گیردیمو معتبر صورت  شدهشناختهدر خرید آنالین از طریق یک درگاه پرداخت 

 امنیت را رعایت کند. کامالا کی خود وارد نمودن اطالعات حساب بان



 

 

باید به اینترنت و روش پرداخت معتبر دسترسی داشته باشند. خرید مشتریان آنالین برای تکمیل تراکنش که گفتیم  طورهمان

 نیک که ارتباطوکار با کامپیوتر و لوازم الکترو یا دانش حداقلی راجع به سطوح باالتری از تحصیالت داشتن همین خاطر به 

چون  شودیمازخورد بیشتری هنگام خرید الزم است و موجب ب روند خرید آنالینبا اولیه مستقیم با تکنولوژی دارند و آشنایی 

 همیشه اولویت با راحتی مشتری و سهولت در انجام خرید است.

رفتار فروشنده یا بازارگرمی او  یرتأثدر فضای وب تفاوت بزرگی دارد این است که در خرید آنالین مشتری تحت  یدوفروشخر

اینترنتی مشتری در تعامل مستقیم با موتور جستجو و  یدوفروشخردر  درواقع. گیردینمخود قرار  موردنظردر رابطه با کاالی 

.باشدیمآنالین سایر مخاطبان  هاییهتوصو  هایبررس
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