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ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ ﻣﺎ

ﭘﺲ از ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺎرب ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺻﻨﻌﺖ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻓﻨﯽ و
ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ،ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ،ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ
و ﺣﻘﻮﻗﯽ؛ درﮔﺎه  DoBuy.irﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻪ داراي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي ﻻزم ،ﻣﻌﺘﺒﺮ
و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﻫﺎي اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ؛ ﺑﺎ ﺳﻪ روﯾﮑﺮد زﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در ﺳﺎل
 1396آﻏﺎز ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

B2B
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و وارد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ)ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ(،ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد )ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن( را دارﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در اﯾﻦ روش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﺲ از ﺑﺎزدﯾﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ و اﻧﺘﺨﺎب و ﺗﺎﺋﯿﺪ اﻗﻼم ،ﭘﺮداﺧﺖ وﺟﻪ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ
ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن روش آن ،ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد را ﺑﺼﻮرت ﺑﺮﺧﻂ ﺗﺎﺋﯿﺪ و ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ  .ﭘﺲ از
ﻃﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،اﻗﻼم درﺧﻮاﺳﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﭘﺨﺶ و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ
ﻧﻈﯿﺮ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮد.
در اﯾﻦ روش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا در ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﺮده و ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾﺖ و ﺗﺎﺋﯿﺪ
ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻬﺎﺋﯽ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ از روش  B2Cﮐﻪ در ادﻣﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

B2C
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺟﻬﺖ ﮐﺴﺒﻪ و ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن)ﻣﺎﻟﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺮﻧﺘﯽ( در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ،اﻗﻼم ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﭘﺮداﺧﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎﻻ را از ﻃﺮﯾﻖ روش
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد.

C2C
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﻧﻈﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎي آﮔﻬﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﺷﺨﺎص ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ آﮔﻬﯽ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ
و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد اﻗﺪام ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﺎ اﺷﺨﺎص آﮔﻬﯽ دﻫﻨﺪه ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺤﻮﯾﻞ
ﮐﺎﻻي ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد وﺟﻪ آن را ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ أﮔﻬﯽ دﻫﻨﺪه ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
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در دو روﯾﮑﺮد  B2Bو  B2Cاﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎري ﺑﺎ  DoBuy.irرا دارﻧﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻓﺮم ﺗﻤﺎس
ﺑﺎ ﻣﺎ را ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳﺎل ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺲ از آن ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺗﻤﺎس ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﻋﻘﺪ
ﻗﺮارداد ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﺸﺎن راه اﻧﺪازي ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ  DoBuy.irﻫﯿﭻ ﻣﺒﻠﻐﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ ،ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ،ﻧﺼﺐ ،راه اﻧﺪازي ،ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ
ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﻫﺮ ﺳﻪ روﯾﮑﺮد از اﺷﺨﺎص درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و در دو روﯾﮑﺮد  B2Bو  B2Cدرﺻﺪي از
ﻓﺮوش ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ﺑﻪ DoBuy.irﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ داراي ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻻزم و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و درﮔﺎه ﭘﺮداﺧﺖ اﻣﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻬﺖ اﻣﻮر ﺗﺠﺎري ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﭘﻨﻞ ﭘﯿﺎﻣﮑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل
ﭘﯿﺎﻣﮏ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻟﮑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

