
 یمدیریت تجارت الکترونیک
 

 

کسب و از  یاریبس تیریمد در حال حاضرداده است.  رییها نفر را تغ ونیلیم و بازاریابی دیخر وهیش یکیالکترون تجارت

 .است افتهیتکامل ن یکیتجارت الکترون کارهای

 یکیتجارت الکترون تیوب سا تیفیو کبه روز بودن ، حفظ نیآنال یبرندساز تیمسئول یکیتجارت الکترونیک  ریمد

  است. یکیابتکار تجارت الکترون یبرا یطرح تجار کی جادیو ا تیسا غی، تبلیبه موارد حقوق یدگیرس است. همچنین

 الزمهامر  نیتواند استرس زا باشد. ای، میکیتجارت الکترون ییایبا پو یدر صنعت خصوص ، بهتجارت کی تیریمد

 است. لحظه به لحظه روزمره یاهیریگ میو تصم نشی، بیاستراتژ

 

کوچک همراه  یهاو حمل و نقل بسته ی، خدمات به مشتریابی، بازاریفناور فرایندبا  دیبا یکیتجارت الکترون رانیمد

 کترونیکیمدیران تجارت الکنند.  تیریرا مد یکنندگان و مشتر نی، تأمتوانند روابط کارمندانیمرهبران این گونه باشند. 

 .کنندیرشد مشرکت نوپا در بازار متوسط  کیها از کتشر یوقتبه ویژه ، توانند تعیین کننده باشندمی

 

 فیتعر ای یک شغل یراه انداز یروش برا کیاز  شیدانند که بینم یکیتجارت الکترون کسب و کارهایاز  یاریبس

سبک و  نی، ا. در واقعخاص برای آن وجود ندارد فیو شرح وظا قیسلسله مراتب دق کیوجود دارد.  تیریساختار مد

 صدمه وارد کند.آن  پیشرفت قدرتبه کسب و کار شما و  سیاق امکان دارد

https://mr-seyedi.com/%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a7%d9%84%da%a9%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/


 

 ویژگی مدیر موفق تجارت الکترونیکی
 

با که  ییکشورهامقررات و تغییرات  نیاز آخر شهیهم رقیبان خود ریاز سا سبقت یبرا دیبا یکیموفق در تجارت الکترون ریمد کی

 باخبر باشد. دهدآنها تبادل انجام می

  کیتجارت الکترون یابیبازار ریمد کی یبرا یاساس فیوظا

 دیرا درک کن یاستراتژ . 

 انیمشتر درک. 

 دیرا بشناس محصول. . 

 دیاموزیب به طور صحیح ها را ستمیس. 

 دیسهامداران مصاحبه کن با . 

 لیو تحل هیتجز KPI اه 

 دیکن نیتدو یاتیبرنامه عمل کی. 

 

 

 یکیموفق تجارت الکترون رانیعادت مد 5

 . کندفرق می گریبه سازمان د یاز سازمان یکیتجارت الکترون یتریمد نقش

 یریادگیو  یری، اندازه گشیآزما (1

که کاربران  در ذهن خود متصور نشوید. دیریبگ میتصم یریگ جهیبر اساس نت دی، هرگز نبایکیتجارت الکترون ریمد کیعنوان  به

 هستند. یزیشما به دنبال چه چ

 



. دیخود را با دقت مشاهده کن بررسی،  یلیهرگونه تحل جادیپس از اخصوص . به کندتر میراحترا  شیآزما یکیتجارت الکترون

کنیئ و بر اساس نتایج درک  طور صحیحخود را به  دکنندگانیتواند به شما کمک کند تا رفتار بازدیم یابیرد یاز کانال ها فادهاست

  تحلیل کنید.

 

تا نشان دهد که با کدام بخش از  دیکن جادیا یحرارت ینقشه ها دیتوانیم ر بگیرد.درنظشما را  تیتعامل کاربران با وب سا چگونگی

 برقرار شده است.تعامل  نیشتریوب شما ب حاتصف

 

 ها یژگیهدف افزودن ارزش است ، نه و (2

 یژگیشما دارند. افزودن و انیشما و مشتر تجارت یارزش را برا نیشتریکه ب دیکرده ا ییرا شناسا خصوصیاتیکه  مطمئن شوید

 اثراتی منفی بگذارد.و به نوبه خود فروش شما  یتواند بر تجربه مشتر یکند که م جادیا ختهیم ره بهبستر  کی قادر است دیجد یها

 

 نیی، تعدیتوان ی. اگر نمدیکن ینیب شیرا پ یگذار هیبازده سرما دیبتوان دی، با دیکرده ا قیبه طور کامل تحق یگرید یژگیدر مورد و اگر

 دشوار است. اضافه کرده اید،که  یژگیهر و تیعدم موفق ای تیموفق

 

 دیریخود بازخورد بگ انیبه طور فعال از مشتر (3

بخش خدمات کار را به  نی، اآمد شیپ ی. اگر مشکلمیگذارند مطالعه کنید  یاجتماع یشبکه ها یهالیدر پروفا ها ی برای پستنظرات

 شما ارائه دهند. نیدر مورد فروشگاه آنال یخوب اریتوانند نظرات بسیشما م یاجتماع هایشبکه. دینکنمحول خود  یمشتر

گوش دادن  یابزارها ازآگاهی پیدا کنید. یخدمات مشتر میت هایپرسش ترینمتداولتا از  هر هفته با تیم خدمات مشتری جلسه بگذارید

 وجود دارند.شما  یها یکه مشتر ییدر جا یاجتماع یبه شبکه ها وستنیپ .دیاستفاده کن نیآنال

 دیباش دیخود هست یهر کجا مشتر (4

افراد مشهور  نیشما مشترک آخر انیمشتر ایآ. داشته باشیدخود را به عنوان تجارت خود  انیمشتر نیآنالرفتارهای  ییشناسا

 کنند؟یمحصول را تماشا م یبررس لمیها فآنها ساعت ایهستند؟ آ نستاگرامیا

که شبکه  دی. ممکن است احساس کندیبه آنها مراجعه کن دیشما را جستجو نکنند. احتماالً با انی، ممکن است مشتر دیداشته باش ادی به

 .دیباش دیبا زیشما آنجا هستند ، شما ن انی. اگر مشترستندیشرکت شما "با مارک" ن یخاص برا یاجتماع یها

 

 .شوند دهیشما شن انیمشتر دیاجازه ده (5

از  مینسبت به اعتبارات مستق یشتریب اریاعتبار بس انیشما هستند. اظهارات مشتر انیشما مشتر مارک تجاری رانیسفبانفوذترین 

 سازمان شما خواهد داشت. ایطرف شما 

 قیاز طر ایسفارش  دییخود در صفحه تأ یهاامیآنها به پ قیبا تشو دیتوان ی. شما مدیکن قیارائه بازخورد تشو یخود را برا انیمشتر

 .دیکن دایمهم دست پ نی، به اارسال سفارش لیمیا

 

 

 



 

  یکیتجارت الکترون تیریو مد یسازمانده هایدهیا

 

 یهالکراس 

 است.پاسخگو و هدفمند یهااداره شرکت یبرا یروش و شودبیان میایده ها که در  یشنهادیپ اساسی ترین دیشا

وضعیت به  دی، بامتوجه شویدرا  یهالکراس دیخواهیداد که اگر م شنهادیپ، این ایده، مخترعرابرتسون یج انیبرا

 .دیشهرها فکر کن یسازمانده

 از بین رفته و منشوخ شده است.کامال  یفئودال یهاستمیس هامروز در ادامه گفت: رابرتسون

 

 یفئودال یامپراتوربه هیچ وجه موضوع نی. ااستمتفاوت  اری، بسمیکنیمتوجه  و پیشرفته  شهر مدرن کیبه  زمانی که

  .خود هستند لوازمخود و خانه و  ویژه حوزهو  ییدارا شاملاست که هرکدام  ایافراد مجموعه نی. در واقع استین

 

اجرا  نیاز قوان یدر عوض نظم از چارچوب. شودینم انجام یاهپادشبه وسیله  نیینظم از باال به پا به این صورت که

   اعمال کنند.است  معقول آنها یآنچه را كه برا میل دارندآزاد در آن چارچوب  گرانیو بازشود می

 

 کدگذاری 

، رقابت خود خود فناوری شاید به خاطر نیفروشنده آنال کیکنند. یبا نرم افزار رقابت م یکیتجارت الکترون یهاسازمان

 را شکست دهد. 



 

 

 یتربه ماتیممکن است به کارمندان کمک کند تا تصم یژگیوب و افزودن و هایتکنولوژیکارکرد  یچگونگ درک

 مشخص کنند. یاهداف بهتر یحت ای رندیبگ

 

 کنند یکمک م انیبه مشتر همه

، باشند یرا که همه در خدمت مشتر یکردیرو احتماال یکیتجارت الکترون اتیاز عمل ی، برخکدگذاری یهااستیس مشابه

 .رندیدر نظر بگ

 

 دیدهد. شایخود ارائه م دارانیرا به خر نآنالی یکه خدمات گفتگو درنظر بگیریدرا  یکیتجارت الکترون کی، برای نمونه

 یو نگران هاپرسشبه  و ردیرا بگ صحبت با آن شخص، مجبور باشد نوبت سئوکارگرفته تا  رعاملی، از مدیهر کارمند

 مصرف کنندگان پاسخ دهد. یها

 

 نیاز نحوه خدمت به مصرف کنندگان داشته باشند. ا یرکمک کند تا درک بهت یبه افراد در نقش اصل شاید نیتمر نیا

 .کنند ییشناسا دارانیخر یرا برا یکمک کند تا موانع قابل توجه یکارمندان اصل نیتواند به ایم مورد

 

 دورکاری را فعال کنید.

 ، ارزش تالش را دارد.ایجاد شده باشد. بازده سختممکن است  کارمندان دورکاری تیری، مدگاهی اوقات

 شما دارند. کسب و کار یبرا باالتری یو سودآور ی، وفاداریبهره وراغلب  کارمندان دورکاری

 

با تجربه و  ی، شخصداوطلب نیبهتر. استخدام کند یابیتجربه بازار با ریمد قصد داردکه تجارت شما  در نظر بگیرید

 که حتی امکان دارد در همان شهر نباشد.، فراوانقه عال



 

 یکیتجارت الکترون کی اترگذار تیریراز مد
 تمامی موارد. در دربر میگیردرا  یبا حضور جهان ییهانفره تا سازمان کیاز  یکیتجارت الکترون کسب و کارهای

وجود  زیشرکت ن تیریمددشواری  لحاظ، بلکه از ستیفروش نلحاظ رشد فقط از  نیشود و ایم موجبب پیشرفت تیموفق

 .دهندهمه کاری انجام می تجارت در آن مهه، داریدکوچک  یکیتجارت الکترون کیاگر  علی الخصوصدارد. 

 .د، اهمیت داردآن قرار دار یبر رو یکیتجارت الکترون تیریکه ساختمان مد های متفاوتیگامدرک 

 .پایه برتر تجارت الکترونیکیپنج 

 

 منابع نیتأم ای دیتول عملکرد .1

 یشما شود. افراد تیوب سا نشات گرفته ازفروش  دیشد رییتغ موجب تواندیمصرف کننده م ماتیتنظ رییبودن و تغ یفصل

 ینگهدار نهیزم نیبتوانند در ا دیبا ،آن هیته ای دیاز تول ، چشم پوشیمحصول را بر عهده دارند  یساز منیا تیکه مسئول

 کنند. 

 

 یابی بازار .2

بعضی  مردم تفاوت وجود دارد. یکردهایکنند. در رویرا درک م یابیبازار ارزش یکیمتخصصان تجارت الکترون بیشتر

از  گرید بعضی پردازند.می ppcو هزینه های خود را برای  کنندت میردازند و براساس کلیک بازاریابی میغایتبل به

 اد دارندهم که اعتق گرید یعده ا کنند.و ایجاد لینک هزینه می  SEOیا همان بحث  جستجوموتور  یساز نهیبه قیطر

   آن است. شبردیتنها راه پ یمارک تجار



 

 تکنولوزی .3

یم در کسب و کار شما باید بر این سعی داشته با، جهیاست. در نت یمجهز به فناور شنامهینمااساساً  یکیتجارت الکترون

 . آن فناوری باشیمخود در صدر

، ما  نی. عالوه بر امیکن یابی، ارزشوندیم یرا که دائماً معرف دیجدهای تکنولوژیاز  یعیوس فیط باید به صورت دائم ما

 .میکنیآن کار م یرودر حال حاضر که  میدار یفعلبستر یساز نهیو به یریبه اندازه گ ازین

 

 یگذار هیسرماو ییدارا .4

فقط  یکارکرد مالپول محقق شود.  یدوره ا قیبدون تزر غیرممکن است یکیشرکت تجارت الکترون کیرشد  لیپتانس

 یابتکار یها نهیوجود دارد که گز یمال ی، مهندسی، حسابدارلیتحو تیریمد ماتی. تصمستین هیسرما یجمع آور

 کند.یم ممکن انیپرداخت را به مشتر

 

 کیلجست .5

به  ازیکه محصول ن یهنگام .دیبرسان انیرا به دست مشتر ت غیر دیجیتالیمحصوال دی، شما باتالیجید یجز کاالها به

 . برگزداندآن را  دیبا ،تدارکات معکوس شما ندی، فرآدارد ریتعم ایبازپرداخت 

 

 نییپا خط 

، شودیانجام م یکیتجارت الکترون تیریمد یکه برا ییاز کارکردها گسترده ای فیگرفتن ط یبرا یپنج نقطه ا ستیل کی

 . میصحبت کن ،توابع گریداز  یاریو در مورد بس میبرو شیپ میتوان ی. ما مستین یکاف

 

 

 یکیتجارت الکترون کسب و کار یبرا عالی تیریاصول مد هایمزیت
 

 ایشما  یندهایبهبود مستمر فرا موارد شامل نیشده است. ا دیزباله تول زانیدر مورد کاهش م زیناب همه چ تیریمد

 بهبود آنها است. یبرا ییراه ها یجستجو

 

 با این مفهوم است : یکیلکترونتجارت ا یفضا در

 

 بخشد.و تدارکات را بهبود  دی، خرتقاضا یزیتواند برنامه ریشما که م مشاغلاز منابع  به کارگیرییندهایفرآ یساز نهیبه

کنندگان به  نیفروش از فروشندگان و تأم در زمانمانند مواد و محصوالت  ویژه یندهایفرآ انیجر قدرت پیگیری بهبود

 .انیمشتر



 ؟میخود بگنجان یکیتجارت الکترون برنامه ریزیناب را در  تیریاصول مد به جه صورت

 سه رکن است: شامل کامل یکیتجارت الکترون یاستراتژ کی

 

 های مشتریان و متقاضیان.به تقاضا ییپاسخگو ییتوانا 

 معین که قول داده شده است.و زمان  خیدر تار و ارائه لیتحو ییتوانا 

 دیکنیها را حفظ م نهیکه حداقل هز یدر حال یحفظ سهام به اندازه کاف ییتوانا. 

 

و  رانیروز بازار ا طیشرا لیو بازار با تحل تیریعرصه مد نیاز متخصص یبا کمک جمع یدیگروه مشاوره س تیریمد

 ت،یریمد یهانهینو و اثربخش در زم یمختلف، مفتخر به کسب دستاورد یها شیاصناف در گرا انیبا متول یهمراه

 است. دهیجهت ارتقاء کسب و کار گرد کپارچهیبازار و فروش  قاتیتحق ت،یچرخه فعال یزیبرنامه ر

 

 !باشدیکوچک و متوسط م عیاقتصاد صنا یگروه مشاوره، کمک به چرخه ها نیاز خدمات ا هدف

 

خود دارد.  یو پژوهش یتیرا در رزومه فعال یمتفاوت یو صنعت یخدمات یبا واحدها یسابقه همکار یدیمشاوره س گروه

کسب و کار، رشد کسب  جادیا ده،یا یساز یاتیعملوظهور  ،، پرورششود، خلق یانجام م یدیآنچه در گروه مشاوره س

 . باشدیم ییو کار تا مرحله شکوفا
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