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مقدمه

نیزآتیسال هایدربازاراینمی شودزدهتخمین.رسید2021سالپایاندردالرمیلیاردهزارپنجنزدیکبهStatistaگزارشبراساسکاالالکترونیکتجارتجهانیبازاراندازه
:هستندتیسواالچنینجنسازمی رسندذهنبهکهسواالتیواقعدرکرد؟تحلیلرابازاریچنینپشتصنعتوبازیگرانمی توانچگونه.دادخواهدادامهخودشتابانرشدبه

داریم؟شناختصنعتاینازمیزانچه•
هستیم؟آشناافتادهاتفاقصنعتایندراخیرسالیاندرکهروندهاییباچقدر•
می شناسیم؟راهستندآمدنوجودبهحالدریاآمدهوجودبهصنعتایندرکهجدیدیکسب وکارمدل هایآیا•

عظیمصنعتاینازبخشیتنهاشرکتایناما.می شودمتبادرذهنبهکهاستنامیآمازونشرکتمی آید،میانبهصحبتکهکاالالکترونیکتجارتصنعتازمعموال
.هستندبازارسهمگرفتنورشدحالدرمتفاوتکسب وکارمدل هایبادیگریبازیگرانواست

آشنایکالکترونتجارتصنعتاستراتژیکفضایهفتبامدلایندر.پرداخته ایم«کاالالکترونیکتجارتصنعتاستراتژیکفضاهای»مدلمعرفیبهگزارشایندرما
.می گذارداختیارماندرصنعتاینتحلیلبرایکاراترلنزیفضاهااینباآشنایی.می شویم

نیز،نهایتدر.ممی کنیبیانآنارزشمنحنیطریقازرااستراتژیکفضایهرویژگی هایومی شویمآشناکاالالکترونیکتجارتصنعتاصلیابعادبامدلاینوسیلهبهضمنا
.می شویمآگاهآننوظهورفضاهایوفرصت  هاازومی اندازیمایراندرکاالالکترونیکتجارتصنعتوضعیتبهمختصرینگاه



۴

طرح مساله



تصویر غالب از تجارت الکترونیک کاال، فضایی شبیه به مدل کسب وکار آمازون است

Design by: Ramin Abbaszadeh



...

برای خرید و فروش یک کاال بر بستر اینترنت شیوه های متنوعی وجود دارد
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C2CB2C Social

مواردی که این روزها زیاد از آن ها می شنویم اما این دسته بندی همه ابعاد این صنعت را پوشش نمی دهد
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تجارت نسبت خرده فروشی آنالین به کل خرده فروشی در ایران در مقایسه با دنیا و چین بیانگر پتانسیل نهفته صنعت
الکترونیک کاال در ایران است که هنوز شناسایی نشده
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۹

پایه های مدل تجارت الکترونیک کاال
بهکهآنایبرکههددمینشانماتتحقیقا..می پردازیماستشدهتدوینکاالالکترونیکتجارتمدلآناساسبرکهپایه هاییمعرفیبهبخشایندر
تمرکزساسیاعاملسهبر،صنعتبرارتاثیرگذرفاکتوهادهنمیاازستاکافیبرسیمکاالنیکولکترارتتجاصنعتفضاهایازقیقیدنسبتایبندزمر

:کنیم

Platform)پلتفرمماهیت Identity)،محصولتنوع(Assortment)فروشندهنوعو(Seller’s Type)



ماهیت
پلتفرم

(Platform Identity)

تنوع
محصول

(Assortment)

نوع
فروشنده

(Sellers Type)

اال، بر روی این صنعت ابعاد زیادی دارد اما ما برای تدوین مدل تجارت الکترونیک ک: ابعاد اصلی صنعت تجارت الکترونیک کاال
این سه بعد تمرکز کردیم
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غیر ای کامرسی ای کامرسی

جعه  امرم به یک پلتفران بررکه کالی صالیل ف و دکه هددازد میپرسی سااین پرسش ابه م ماهیت پلتفر: ماهیت پلتفرم 
شناسند به چه میرا نظر رد موم پلتفران بررکاست و میکنند چی
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کسب و کار بزرگ کسب و کار کوچک و متوسط *مصرف کننده

اردمیگذر آن کاوکسبی هالمدت و ساسی بر عملیااتاثیر ن شندگاوفرع نو: نوع فروشنده 

12

دهستفااینترنتابسترازهگابههگارتصوبهوموقتدسوکسبایبرتنهاوندارندوشفربهکسب وکارانهیددکهستاادفراازایستهدکننده،مصرفازرمنظو:*
یکننگشتاابهلسادردیفرچنینتوسطکاالوشفرادتعدحتماالا.برساندفروشبهاینترنتبسترازراخوددومدستگوشیداردتصمیمکهشخصیمانند.میکنند

دیاکنندهمصرفانعنوبانناآازارشگزینامهادادرنندزمیستدهموشفربهگاهیکههستندکنندگانیمصرفغلبادخوستهدیناکهروینااز.نرسدهمستد
.دمیشو



عمومی تخصصی

و یا خود (عمومی)در تنوع محصول به این سوال می پردازیم که آیا پلتفرم به دنبال فروش هر نوع کاالیی است : تنوع محصول
(تخصصی)را محدود به فروش دسته خاصی از کاالها کرده است 
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۱۴

مدل تجارت الکترونیک کاال 



A B C

D E F

سی
مر

ی کا
م ا

فر
پلت

صی
ص

تخ
می

مو
ع

(Amazon)آمازون (Taobao)تائوبائو  (Craigslist)کرگزلیست 

Zappos))زپوس  (Etsy)اتسی (Poshmark)پوشمارک 

G1

سی
مر

ی کا
ر ا

غی
م 

فر
پلت

کسب و کار کوچک و متوسط کسب و کار بزرگمصرف کننده

کالسیک عمومیبازارهای انبوه نیازمندی های کاال

کالسیک تخصصیبازارچه های خاص تخصصی دست دوم

Digital BazaarGeneral classic Classified

Community-oriented marketplaceVertical classic Secondhand marketplace

G2 G3

Hopped-on ecommerce Integrated ecommerce Added ecommerce

(WeChat)وی چت ( + Pinduoduo)پیندودو  (Instagram)اینستاگرام  (Gojek)گوجک 

ندمدل تجارت الکترونیک کاال با معرفی هفت فضای استراتژیک به درک و تحلیل دینامیک های این صنعت کمک می ک
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ی از کنترل زیاد بر زنجیره خلق ارزش و ارایه طیف گسترده ا
خدمات مکمل از ویژگی های اصلی این فضا است

آمازون
General classic

A
کالسیک عمومی

G1 G2

Hopped-on ecommerce Integrated ecommerce Added ecommerce

16



2

Amazon

Design by: Ramin Abbaszadeh
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رای ویژگی هایی چون هماهنگی به جای کنترل این فضا را ب
فروشندگان خرد و متوسط جذاب می کند

تائوبائو
Digital Bazaar

B
بازارهای انبوه

G1 G2

Hopped-on ecommerce Integrated ecommerce Added ecommerce
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2

Taobao

Design by: Ramin Abbaszadeh
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و پلتفرم تنها خریدار و فروشنده را به هم وصل می کند
هیچ سرویس جانبی ارایه نمی دهد

کرگزلیست
Classified

C
کاالنیازمندی های

G1 G2

Hopped-on ecommerce Integrated ecommerce Added ecommerce
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2

Craigslist

Design by: Ramin Abbaszadeh
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ایجاد مزیت رقابتی منحصر به فرد تنها راه بقای 
پلتفرم های کالسیک تخصصی است

زپوس
Vertical classic

D
کالسیک تخصصی

G1 G2

Hopped-on ecommerce Integrated ecommerce Added ecommerce
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2

Zappos

Design by: Ramin Abbaszadeh
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فرم ها داستان  پشت هر کاال افراد را به خرید از این نوع پلت
ترغیب می کند

اتسی
Community-oriented marketplace

E
بازارچه های خاص

G1 G2

Hopped-on ecommerce Integrated ecommerce Added ecommerce
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2

Etsy

Design by: Ramin Abbaszadeh
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ا عالوه بر قیمت مناسب، دغدغه های زیست محیطی افراد ر 
به خرید از این فضا سوق می دهد

پوشمارک
Secondhand marketplace

F
تخصصی دست دوم

G1 G2

Hopped-on ecommerce Integrated ecommerce Added ecommerce
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2

Poshmark

Design by: Ramin Abbaszadeh
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پلتفرم هایی را شامل می شود که ماهیت Gناحیه 
ر ای کامرسی ندارند اما به عنوان ارزش افزوده فروش کاال ب

روی آن ها صورت می گیرد

(Non-ecommerce platforms)پلتفرم های غیر ای کامرسی 

G2G1 G3

وی چت+پیندودو ماینستاگرا گوجک
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2

Pinduoduo + WeChat
Instagram
Gojek

Design by: Ramin Abbaszadeh
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A B C

D E F
TaobaoAmazon Craigslist

EtsyZappos Poshmark

Digital BazaarGeneral classic Classified

Community-oriented marketplaceVertical classic
Secondhand 
marketplace

عالقه و پاداش

)Interest & 
Reward(

معامله تجاری

)Commercial 
Transaction(

راحتی و سرعت

)Convenience & 
Speed(

G
غیر ای کامرسی

Non-ecommerce

ای کامرس یکپارچه
)Integrated 
Ecommerce(

ای کامرس سوار
)Hopped-on 
Ecommerce(

G
غیر ای کامرسی

Non-ecommerce

پلتفرم پر استفاده 
مانند سفارش آنالین 

غذا

ای کامرس افزوده
(ای کامرس بر حسب نیاز)

Added ecommerce
(on-demand ecommerce)

B

E

F

بازارگاه تعاملی
)Interactive
Marketplace(

فضاهای استراتژیکارزش اصلی

30

G1 G2

G3



۳۱

مقایسه میان فضاهای تجارت الکترونیک کاال



برداشت 
سازمانی

ساختار
رسمی

خدمات
مکمل استفاده از 

فناوری

پشتیبانی
مشتریان

مشارکت 
فروشنده

حل
اختالف

ویژگی های 
اجتماعی

سهم آگهی
از درآمد

جامعه انسانی با هدف 
مشترک

تصویر
دست دوم

برند
فروشنده

حساسیت
به قیمت

بازاریابی 
برونگرا

فاکتورهای زیادی بر روی صنعت تجارت الکترونیک کاال تاثیر گذار هستند
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Secondhand)دومستدتصویر• Brand Image):
دومستد،فضاعنوینادرهعرضهشدیکاالهاهعمدکهمیکنندسحسااانبررکاکهمعناینابه.ستانگرپر(کاالنیازمندی)Cیفضادرکاالهادنبودومدستتصویر

.دمیشوتقویتکاالهادنبواولستدتصویرودمیشوزدودهتصویرینامیکنیمحرکت(یجیکاالدمانند)Aیفضاسمتبه(اریودمانند)Cیفضاسمتازچههر.ستا

Advertisement)پلتفرمدرآمدازآگهیسهم• Oriented):
طریقازکتیرمشانهوشیوفردهخرروشازمستقیموشفررتصوبهنهمپلتفر،Aیفضافبرخالوگهیهاستآطریقاز(Cفضای)آنالینیهایمندزنیاییزامددرآعمده

کمترگهیهاآنقشکنیمحرکت(Aفضای)محورچپسمتبه(Cفضای)محورستراسمتازچههر.نمیکندییزامددرآکتپلیسرمایهاهشندوفرازنکمیسیویافتدر
.میکندمددرآکسبنشندگاوفرازمستقیمامپلتفرودمیشو

Complementary)مکملخدمات• Services):
مپلتفر.دمیشوبیشتردمیگیرهعهدبرمپلتفرکهمکملیتخدماانمیزمی شویم،نزدیک(مدلچپسمت)Aفضایبه(مدلراستسمت)Cفضایازچههر
No)هددنمییهارابیمهیاختداپر،نقلوحملمانندمکملییسوسرمعموالکاالیهایمندزنیا Frills Model)مپلتفردرونیهارکاوکسبوادفرابهکامالرادعتماادیجااو
Command)داردیکثراحدرتنظاارزشهنجیرزبروهددمییهارامکملتخدمادخوبرندحفظجهتکالسیکسکامرایمپلتفریککهحالتیدرمیکندارگذوا and

Control).

Formal)رسمیساختار• Structure):
:ستاننمایاجنبههاازریبسیادرنشدسمیرینا.دمیشوسمیتررمپلتفررساختا،میکنیمحرکت(مدلچپسمت)Aفضایبه(مدلراستسمت)Cفضایازچههر
وتطالعااریمعمادرچه،(دارددجووامحتودادنارقرایبرینهتراسختگیرربسیایهااردستاندا،کالسیکسکامرایدر)دمیگیرارقرسایترویبرکهییامحتوعنودرچه
.رکاوکسبییندهاآفردرچه

Corporate)سازمانیبرداشت• Perception):
منجااراخریدکامرسیایمپلتفرازغیربهریکاوکسبوثالثشخصازیاستاخریدلحادرمپلتفردخوازمستقیمابررکاآیاکهستاینامانیزساشتدابرازرمنظو

سکامرایازخریدمهنگادرمااستادهکرعملسطوانقشدرتنهامپلتفروستافطرشخصباکهنددامیبررکاهایمندزنیامپلتفرازدهستفاامهنگادر.هددمی
.ستاجنساریخریدلحادرمپلتفردخوازمستقیماکهداردراسحساایناارخریدکالسیک

فاکتورهای کلیدی فضاهای تجارت الکترونیک کاال



34

Technology)فن آوریازاستفاده• Application):
ندامیتومپلتفر،شوندمنجاانسانیاوینیرخالتدونبدوتوماتیکترایندهاآفرچههر.ستایجدیهازنیاازیکیطالعاتیاپیشرفتهوریفنا،کامرسیاییهامپلتفردر

.ستاحیاتیربسیاوریفنانقش،ستاافهداازیکییکثراحدشدرو(Scale)سمقیاعمومییفضایهاسکامرایدرکهجاآنازوباشدپذیرترسمقیا

Customer)مشتریانپشتیبانی• Support):
کهستاینادارددجووکهتیوتفامااداردمینهزینادرفعالینقشمپلتفرونددازمیپرنمشتریابیشترزشموآوپشتیبانیبهدوهرBوAیفضاهادرلفعایهامپلتفر

Bیفضایهامپلتفردرنمشتریاپشتیبانیازقسمتیکهحالیدرستانمشتریاپشتیبانیحدوایهاونیرهعهدبرربامتما)کالسیکای کامرس)Aضایفمپلتفردر
.دمیشومنجاانشندگاوفردخوتوسط(هنبوایهازاربا)

Seller’s)فروشندهمشارکت• Involvement):
نه)مستقلنشندگاوفرهعهدبروشفرکهکتپلیسرمالمددر.باشندشتهدانندامیتومپلتفردرمستقلنشندگاوفرکهستانقشیانمیزیمعنابههشندوفرکترمشا
ودارددجوویسمیترررساختاکهجاآنازسنتیسکامرایدر.نددارمعاملهیشکلگیردریبیشتریاکمترنقشنشندگاوفرم،پلتفریفضابهبستهستا(مپلتفردخو

یفضا)هنبوایهازاربادرماا.دمیشوودمحدکاالموقعبهتحویلاردیمودروقیمتتعیینبهنشندگاوفرنقشدارد،دجووامحتویهارادرینهتراختگیرـسیهااردستاندا
B)،ورهمشابهوهستندنمشتریابامستقیمطتبااردر،هنددمییهارا(نداگرفتهموبایلباکههایییویدووعکسهالمثاانعنوبه)یافتهرنیمهساختاایمحتونشندگاوفر
.میشوندلمشغودخوتمحصوالیابیزارباو

Dispute)اختالفحلبهنیاز• Settlement):
بهBیفضادر.دمیشوطمربومستقلنشندگاوفروارانخریدنمیاهمدآدجووبهفختالاحلدرمپلتفرخالتدانمیزبهBوAفضاییهامپلتفررزبایهاوتتفاازیکی
بررااریخریدوبنتخاالیتومسوابتداازنشارکاوکسبلمدعنوبهتوجهباCفضایپلتفرم های.ستابیشترهافختالایناارزش،خلقهنجیرزبرمپلتفرکمترلکنترعلت
.هنددنمییهاراردموینادرخدمتیهیچوندارمیگذانبررکاهعهد

Social)اجتماعیویژگی های• Features):
بهمپلتفریقسمتهاازبرخیکهستاشباهتیوجتماعیاییژگیهاودجوودرمی شودمشاهدهCوAفضایبا)انبوهبازار)Bیفضابینکههاییوتتفاازیکی

الیلدبهCوAیفضاها.(اریگذاکشترابهنمکااودنکرالیک،عالقهردموادفراوهاهشگاوفردنکرلنباد،عالیقسساابرامحتوفیدشتندا)داردجتماعیایشبکهها
.ندارندرایژگیهاییوچنیندیجاانمکااریساختا

Community)مشترکهدفباانسانیجامعه• Oriented):
گروه هااین.هستندعالقه مندزیستمحیطبهکهگروهیمثالطوربه.استمشترکعالیعوهدفباانسانیگروه هایتشکیلمعنایبهمشترکهدفباانسانیجامعه
.داردوجودآن هاتشکیلاحتمالنیز(تخصصیبازارچه های)Eفضایدرامامی گیرندشکل(دومدستتخصصی)Fفضایدربیشتر

فاکتورهای کلیدی فضاهای تجارت الکترونیک کاال
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(Cو A ،Bی فضاها)عمومی ی هاسکامرن ایمیامقایسه منحنی ارزش 

)کاالیهایمندزنیاوهنبوایهازاربا،کالسیک(عمومیسکامراییفضاهابهطمربو( Value Curves)ارزشیمنحنیهانمایش
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(Fو  D،Eی فضاها)ی تخصصی هاسکامرن ایمیامقایسه منحنی ارزش 

)دست دومتخصصیوخاصیهاچهزار با،تخصصیکالسیک(تخصصیسکامراییفضاهابهطمربو( Value Curves)ارزشیمنحنیهانمایش

خدمات مکمل  ر رسمی  ساختا نی زما رداشت سا ب اختالف حل  ا  ب نی  نسا ا جامعه 
هدف مشترک

اجتماعی یژگی های  و یر دست دوم تصو

ی 
ید

 کل
ای

ره
تو

فاک
ت  

شد
Dفضای -ای کامرس کالسیک تخصصی Eفضای -بازارچه های  تخصصی Fفضای -بازارچه های  تخصصی دست دوم

High

Low

Dispute
Settlement 

Complementary

Services
Corporate

Perception

Community

Oriented Social Features
Secondhand 

Brand Image
Formal 

Structure
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Importance)فروشندگانبرنداهمیت• of seller’s brand):
هشناختهشدویقوبرندکهنددارزنیانددازمیپروشفربهجتماعیایشبکههامانندکامرسیایغیرعمومییهامپلتفررویبرمستقلرتصوبهنشندگاوفرکههنگامی

.اردنددجوومیکنندهنگایتیدکاموچشمبهکاالبهوهستندوشفرهعمدغلباکهنشندگاوفرایبرهمیتیاچنینار،سویهامپلتفردرماا،کننددیجاایاباشندشتهدا

Price)قیمتبهحساسیت• sensitivity):
اریخرید(Influencers)ارانتاثیرگذواجتماعیشبکه هایمانندعمومییهامپلتفرازکهنیابررکامعموال.ستاشدیدترربسیاقیمتبهحساسیتار،سویهامپلتفردر

.ندداریپایینترقیمتیحساسیتمیکنند

User)محورکاربربرونگرایبازاریابی• Oriented Outbound Marketing)
خریدایبرانبررکایگردرویبر(خوبتخفیفیادرآمدکسب)شخصینفعوجودشرطبهکاربریکتوسط(Push)نیوبیررفشانوعیمحورکاربراینگروبریابیزارباازرمنظو

کاالخریدبهتشویقراهاآنوهنددمیارقرفهدپیام رسان هاواجتماعیشبکه هایمانندعمومییهامپلتفردررانستانشادوونشنایاآانبررکاازستهدینا.ستادنکر
.میکنند

Speed)سرعتوراحتی• and Convenience):
Onخدماتدرمثالعنوانبه.خدماتتربی دردسروسریع ترانجامبرایپلتفرماولویتمیزان Demandرااوکاالیساعتیکزیردرکهمی دهدکاربربهراوعدهاینپلتفرم

.می رسانددستشبه

Gفاکتورهای کلیدی فضاهای تجارت الکترونیک کاال مربوط به فضای 

رای مقایسه ه هم بشندالبته هفت فاکتور کلیدی برداشت سازمانی، خدمات مکمل، ساختار رسمی، پشتیبانی مشتری، حل اختالف، ویژگی های اجتماعی و اهمیت برند فرو
.مد نظر است تا بتوانیم تفاوت های زیرفضاها را بهتر درک کنیمGزیرفضاهای 
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Gی به فضاط مربوارزش منحنی 

(پلتفرم های غیر ای کامرسی)Gی فضابهطمربو( Value Curves)ارزشیمنحنیهانمایش

مکمل  خدمات  رسمی ر  ا خت سا رداشت  ب
ی ن زما سا

نی  ا ب ی پشت
مشتری

اختالف حل  ی  ها یژگی  و
جتماعی ا

ز  ا گهی  آ سهم 
رآمد د

د فروشن د  رن هب ه  ب حساسیت 
قیمت

بی  ا ی ر زا ا ب
ی  گرا ن و ر ب
ر محو ر  ب ر ا ک

و  حتی  را
سرعت

ی 
ید

 کل
ای

ره
تو

فاک
ت  

شد
G1 G2 G3

High

Low

Seller's 
Brand 

Complementary
Services

Corporate
Perception

Price 
Sensitivity

User Oriented 
Outbound
Marketing

Speed and 
Convenience

Formal 
Structure

Customer
Services

Dispute 
Settlement

Social
Features

Advertisement
Oriented
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مقایسه فضاهای صنعت تجارت الکترونیک کاال در فاکتورهای کلیدی این صنعت

G3 G2 G1 F E D C B A نام فضا
⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ Complementary Servicesخدمات مکمل           

⚫⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ Formal Structureساختار رسمی       

⚫⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ Corporate Perceptionبرداشت سازمانی             

⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ Technology useاستفاده از فناوری                     

⚫⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ Customer Servicesپشتیبانی مشتری            

⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ Seller’s Involvementمشارکت فروشنده

⚫⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ Dispute Settlementحل اختالف                   

⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ Social Featuresویژگی های اجتماعی       

⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫ Advertisement Orientedسهم آگهی از درآمد                 

⚫ ⚫⚫ ⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ Community Orientedجامعه انسانی با هدف مشترک

⚫ ⚫ ⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫ Secondhand Brand Imageتصویر دست دوم     

⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫ Seller’s Brandبرند فروشنده                     

⚫⚫⚫ ⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫⚫ Price Sensitivityحساسیت به قیمت    

⚫ ⚫⚫ ⚫⚫⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫ User Oriented Outbound Marketingبازاریابی برونگرای کاربر محور     

⚫⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ ⚫ ⚫⚫ ⚫⚫ Speed and Convenienceراحتی و سرعت           

کم:⚫متوسط   :⚫⚫زیاد   :⚫⚫⚫
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فضای رقابتی صنعت تجارت الکترونیک کاال در ایران



A B C

D E F

:بازیگرغالبعدم وجود بازیگر غالب
دیجی کاال

:بازیگرغالب
دیوار

:نمونه بازیگر
کشمون

عدم وجود بازیگر غالب
بازار غیر متمرکز با بازیگران متنوع

:نمونه بازیگر
کمدا

G1

:نمونه بازیگر
اسنپ اکسپرس، اینستاگرام

فضای نوظهور فضای در حال رشدفضای در حال رشد

فضای نوظهور فضای در حال رشدفضای نوظهور

فضای نوظهور

کالسیک عمومیبازارهای انبوه نیازمندی های کاال

کالسیک تخصصیبازارچه های خاص تخصصی دست دوم

سی
مر

ی کا
م ا

فر
پلت

صی
ص

تخ
می

مو
ع

سی
مر

ی کا
ر ا

غی
م 

فر
پلت

کسب و کار کوچک و متوسط کسب و کار بزرگمصرف کننده

G2 G3

کسب و کار کوچک و متوسط کسب و کار بزرگمصرف کننده

مدل تحلیل استراتژیک نشان گر پتانسیل عظیم نهفته در صنعت تجارت الکترونیک کاال در ایران است
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شهریار وزیری 

تحلیلگر بینش کسب و کار •

•S.vaziri@Saravapars.com 

خاطره ساعدی فر 

تحلیلگر بینش کسب و کار •

•Kh.saedifar@Saravapars.com

بابک یزدی 

راهبر تیم بینش کسب و کار •

•B.yazdi@Saravapars.com
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