ای ﺑــــﯽ  :دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨــــﮓ
} {dropshippingدر ای ﺑـــــﯽ
}راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ {2021
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ  ،ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار ای ﺑﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ ﯾﮏ
ﺑﺎزار ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﺎزه وارد و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﮐﺴﺐ و
ﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را
داده ﮐﻪ ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﺑﯽ ﺷﻤﺎری دﺳﺘﺮﺳﯽ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در  ebayﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮی در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ،دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ ﯾﮏ
ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﺎن آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ؛
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎزه ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺳﺌﻮاﻟﯽ ﮐﻪ اﮐﻨﻮن ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان در  ebayدراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ را اﻧﺠﺎم داد؟
ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،آﯾﺎ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ارزش اﺳﺘﻔﺎده دارد؟
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺧﺮﯾﺪ از ای ﺑﯽ  5 :ﻧﮑﺘﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ از
ای ﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ.
در ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ درﺑﺎره دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ
آﻣﺎده ﮐﺮده اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آن ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﭼﯿﺴﺖ؟
دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﻧﻮﻋﯽ ﺷﯿﻮه ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻔﺎرش اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ
ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺣﺘﻤﺎ در اﻧﺒﺎر ﻟﯿﺴﺖ ﺷﻮد.
ﺑﻠﮑﻪ ،در اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﯾﮏ ﺳﻔﺎرﺷﯽ را ﺛﺒﺖ ﮐﻨﺪ،
ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ دﺳﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺜﯽ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ را آﻣﺎده و
ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪار ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ روش ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ را آﻣﺎده

ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎ آن ﻫﺎ را در اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ.
ﻣﺪل ﺗﺠﺎری دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ از ﺷﺮﮐﺖ دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮی
ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺳﻔﺎرش از ای ﺑﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪ از دﯾﺠﯿﮑﺎﻻ

ﺷﯿﻮه دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺷﺪﯾﺪ ﺷﯿﻮه دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ
ﺑﻮده اﯾﻢ.
ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش وﺟﻮد ﻧﺪارد،
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﮔﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ از ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﺎﺷﯽ در
اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر اﺣﺘﯿﺎط ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ای ﺑﯽ را
زﯾﺮ ﭘﺎ ﻧﮕﺬارد.
ﺷﯿﻮه دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ.

ﻣﺮاﺣﻞ دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ebay
 .1اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ای ﺑﯽ
ﺗﻤﺎم ﮐﺎری ﮐﻪ ﻻزم اﺳﺖ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ﺗﺎ از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮوﺷﻨﺪه در اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺑﺎز
ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﯾﮏ ﻣﻐﺎز در  ebayﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﮐﻨﯿﺪ اﻣﺎ اﻟﺰاﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻟﯿﺴﺖ
ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺮاﺳﺮ

ﺟﻬﺎن در ای ﺑﯽ وﺟﻮد دارد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺗﺎن ،در
ﺳﺎﯾﺖ درﺳﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﮐﻨﯿﺪ.

 .2ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮوﺷﻨﺪه دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﻨﯿﺪ
در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم داده و اول از ﻫﻤﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد در ﭘﻠﺘﻔﺮم ای ﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﻮد را ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺮده ﻓﺮوش ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﺎن ﺑﺮای ﻓﺮوش.
ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده و ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ دراپ
ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ،اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﺮدن از ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻗﺮار دادن ﺑﺮﭼﺴﺐ ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﺷﺪه }ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم و آدرس
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد{ ﺑﺮ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﺮﭼﺴﺐ ،ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﺎﻻ را ﺑﺮاﯾﺶ
ارﺳﺎل ﮐﺮده اﯾﺪ }ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ ،از ﮐﺪام ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ{.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ؟
}راﻫﻨﻤﺎی {2021

 .3ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ارزش اﻓﺰوده در
 ebayﻟﯿﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ .ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪ ای از ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ؛ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ را از ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﯾﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی
ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
اﮔﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﮐﺎﻻ را در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ،ﺧﻮدﺗﺎن ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺑﺎﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ .ﺗﻤﺎم ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎﻻ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان

ﺑﺎزدﯾﺪ ،ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎ را ﺑﺎ ﮐﺎﻻی
دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﮐﺮدن ﺧﻮد ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ و در رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﺪرﺧﺸﯿﺪ.
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﮐﺎﻻ اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد .ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﺟﺎی ﻣﻤﮑﻦ
ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
اﻟﺒﺘﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در ای
ﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮد ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ اورﯾﺪ.

 .4اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺸﺘﺮی در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش
ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را در  ebayﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﺑﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و آدرس ﺧﺮﯾﺪار را ﺑﺮای او ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ،ﺧﻮد ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ  ،ebayﺑﺎز ﻫﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﮐﺎﻻ در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﮐﻪ ﺳﺮوﯾﺲ دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﺑﻪ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺎن در ای ﺑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ،راه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﭘﯿﺶ روی ﺗﺎن ﻗﺮار دارد اﯾﻦ اﺳﺖ:
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد از ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮده
و ﻟﯿﺴﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮای ﺳﺮوﯾﺲ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲ ﻟﯿﺴﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺴﺘﻪ
ﮐﺮده و از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮی ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﯾﮏ ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک در ﻧﺮم اﻓﺰار ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺧﻮد
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ،اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در آﻣﺪه و
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺮﯾﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭘﺮداﺧﺖ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.

ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ روش اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اول ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ؛ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺿﻤﺎﻧﺘﯽ دال ﺑﺮ ﻓﺮوش
ﺗﻤﺎم آن ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺧﻄﺮات ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از
دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ  :ﺑﺎ اﯾﻦ  7وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ
ﭼﯿﻨﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای
ﺑﯽ
ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﺑﻪ دﺳﺖ
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،اول از ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎره ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ و ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ
ﺷﯿﻮه اﻃﻼع داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﯿﺎﺳﺖ دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ای ﺑﯽ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ را از ﯾﮏ ﺧﺮده
ﻓﺮوش ﯾﺎ ﻣﻐﺎزه دﯾﮕﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﺑﺮای
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﻈﻮر از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﺴﺖ؟

اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ را از ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎی دﯾﮕﺮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎزون ﯾﺎ ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس ،دراپ ﺷﯿﭗ ﮐﻨﯿﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ebay ،ﺗﻤﺎم ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮﺟﻮدی ﺗﺎن را ﻣﺨﻔﯽ ﯾﺎ ﺣﺬف
ﮐﺮده ﯾﺎ در ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮی ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ.
اﮔﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ای ﺑﯽ ﭘﯿﺮوی ﻧﮑﻨﯿﺪ ،ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻫﺎی ﺗﺎن ﮐﺎﻫﺶ
ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ،ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﯾﺎ ﻓﺮوش ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ ،ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎن ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺷﺪه ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪار ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه از ﺷﻤﺎ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ای ﺑﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﺧﻮد را از ﻣﮑﺎن ﻫﺎی دﯾﮕﺮ دراپ ﺷﯿﭗ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﺎراﺿﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎری  ebayآﺳﯿﺐ وارد ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ای ﺑﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮده و از اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﺮﯾﺪاران ﭘﺲ
از ﺧﺮﯾﺪ از ای ﺑﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم آﻣﺎزون و وﺟﻮد رﺳﯿﺪ در
داﺧﻞ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺒﻠﻐﯽ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﯾﺪ؛ ﻣﺜﻞ
اﯾﻦ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ دروغ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ای ﺑﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺪود ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﯿﻮه ای ﮐﻪ ﺑﺮای دراپ ﺷﯿﭗ ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ از ای ﺑﯽ
وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،در ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ای را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻧﺸﻮﯾﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را در
ﻋﺮض  30روز ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ زﻣﯿﻨﯽ FTL :و  LTLو دﯾﮕﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﺨﺼﻮص ﻣﺒﺘﺪی ﻫﺎ }{2021

ﻣﺰاﯾﺎی دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ
دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی ،ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و
اﺳﺘﺎرت آپ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد زﯾﺮا ﻣﻮاﻧﻊ زﯾﺎدی در اﺳﺘﻔﺎده
از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه وﺟﻮد ﻧﺪارد.
در ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻣﺰاﯾﺎی دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ اﺷﺎره
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد:

ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اوﻟﯿﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ
اﺑﺘﺪا ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ }ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻪ ﺷﯿﻮه دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ{.

ﺷﺮوع آﺳﺎن
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ

ﺣﺠﻢ زﯾﺎدی ﮐﺎﻻ ﻧﺪارﯾﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ای ﮐﺎر
ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ
ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﺨﺼﻮص ﻓﺮوﺷﻨﺪه در  ebayﺑﺎز ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﺑﺮای
دراپ ﺷﯿﭗ ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺧﺮﯾﺪ از ,ebayﺧﺮﯾﺪ از ,amazonﺧﺮﯾﺪ از اﯾﺒﯽ ,ﺧﺮﯾﺪ
از آﻣﺎزون,ﺧﺮﯾﺪ از اﻣﺎزون,ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ

ﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن در ای ﺑﯽ
ای ﺑﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎﻻ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ؛ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار و ﺑﺰرگ
زﯾﺎدی دارد.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﺧﻮد را در ای ﺑﯽ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ،
ﺑﺪون اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﺎﺷﺪ ﮐﺎری اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن زﯾﺎدی دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ.

ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران ،دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در
ای ﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺗﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺎدی را ﺑﺎﺑﺖ
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺻﺮف ﮐﻨﯿﺪ؛ درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺮﻣﺎل اﯾﻦ
ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
در ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﺎ ﻣﺨﺎﻃﺐ در  ebayﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺷﻤﺎ را
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد
را ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﻐﻞ روزاﻧﻪ ﺷﺎن ،ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺷﯿﻮه ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺋﻮل ﺑﯿﺸﺘﺮ درآوردن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ
اﺳﺖ.
دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ ﺷﯿﻮه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ آن را اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ؛ ﺗﻤﺎم ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺎز
دارﯾﺪ ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﯾﮏ ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎ رﯾﺴﮏ اﻧﺪک
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﺠﺎرت دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در  ebayﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺗﺮ از
ﺗﻮﺳﻌﻪ دادن ﺑﻪ ﻣﻐﺎزه ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ارﺗﺒﺎط ﺧﻮﺑﯽ
ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ و ﺧﺮﯾﺪار اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.

دﻟﯿﻞ آن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ،ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻄﺮات و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ ﮐﻪ در
ﺷﯿﻮه ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ وﺟﻮد دارد ،ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد وﺳﻌﺖ دﻫﯿﺪ.
ﻓﻀﺎی دﻓﺘﺮ ،ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ،ﮐﺮاﯾﻪ اﻧﺒﺎر و … ،از
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺣﺎل
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ در ﭼﯿﻦ ؛ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﮑﺎری

ﻣﻌﺎﯾﺐ دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ
اﮔﺮ از ﺟﻨﺒﻪ ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ ،دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ
ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
اﻣﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ؛
ﻋﻠﯽ اﻟﺨﺼﻮص از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ  ebayﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺗﺮی ﺑﺮای دراپ
ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ وﺿﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﻓﻌﺎل در ﺣﻮزه
دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻨﻄﻮر ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ در دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ای
ﺑﯽ وﺟﻮد دارد ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻤﺪه ﮐﺎر ﮐﺮد.
ﻋﻠﺖ آن ﻫﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻌﻀﯽ از ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن ،ﺳﺮوﯾﺲ دراپ
ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺧﻮدﺗﺎن
ﮐﺎﻻ را ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﯿﺪ.

اﻏﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪه ﺧﺮﯾﺪاری
ﮐﺮد
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﺎن ﺑﺘﻮان در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎدی را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﻋﻤﺪه
ﻓﺮوﺷﺎن اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎی ﺗﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ،ﺧﺮﯾﺪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﮐﺎﻻ ،اﯾﺪه دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ
اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺮﮔﺰ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ.

ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ebay
ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺷﯿﻮه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ وﺟﻮد دارد و آن
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ
ﺑﻪ اداره ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﺷﻤﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ای ﺑﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی دﯾﮕﺮی را ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﻤﺎﯾﺶ دﻫﯿﺪ.
و اﮔﺮ ﻧﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ ﭘﯿﺮوی ﮐﻨﯿﺪ ،ﻋﻮاﻗﺐ ﺟﺪی
ﺑﺮای ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﺗﺎن در  ebayﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ 8 :راﻫﺒﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وارد ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ از ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ

ﺷﻤﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ای ﺑﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ در
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ را دارﯾﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺮای ﺗﺎن دراپ ﺷﯿﭗ ﮐﺮده و ﻫﯿﭻ اﺟﺒﺎری ﺑﺮای ارﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ
در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻧﺪارد.
اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﻮدی اﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و
ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺎﯾﺪ ﯾﮏ ﻣﺎه ﺑﺮای ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪ؛ اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دردﺳﺮ آﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﭼﺎرا دودش در ﭼﺸﻢ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ رود،
ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺗﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺲ دادن وﺟﻪ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.

ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ
دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻟﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد
ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ای ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺳﻔﺎرﺷﯽ را ﺛﺒﺖ
ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺪ ﺧﻮد را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.
ﻣﺜﻼ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ دوﺳﺖ ﺗﺎن از ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎﻻ را از ﮐﺠﺎ
ﺧﺮﯾﺪه اﯾﺪ و ﺷﻤﺎ در ﺟﻮاب ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ از “ای ﺑﯽ”؛ و ﻧﻪ ﻓﻼن
ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ای ﺑﯽ.
اﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﺟﺮا ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ اﯾﻤﯿﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده ﺗﺎ
دوﺑﺎره آن را ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻی رﻗﺎﺑﺖ
ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮاﻧﻊ اﻧﺪﮐﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮم ای ﺑﯽ وﺟﻮد دارد،
دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪل ﺟﺬاب ﺗﺠﺎری ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آﻧﻼﯾﻦ ،درﺳﺖ ﺷﺒﯿﻪ ﺷﻤﺎ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ در  ebayﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺎ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮی ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ زﻣﺎن ﺑﺮ
اﺳﺖ.

ﺳﻮد ﺣﺎﺷﯿﻪ ای اﻧﺪک در ای ﺑﯽ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در  ebayوﺟﻮد دارد ،ﺑﺎﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ
را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﯾﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ای ﺑﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺮدن ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﺷﻤﺎ ﯾﮏ ﮐﺎرﻣﺰد

درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ }ﭘﺲ از  50روز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ راﯾﮕﺎن{ و ﺗﺎ  10درﺻﺪ از
ﻣﺠﻤﻮع ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ،ﺳﻮد
ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺗﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ از ﺷﯿﻮه دراپ
ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش ﻫﺎی ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ
ﺗﺎن ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻧﻬـﺎﯾﺖ ،آﯾـﺎ ﺷﯿـﻮه دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨـﮓ در
ای ﺑﯽ ارزش اﺳﺘﻔﺎده را دارد؟
ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﺌﻮال ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ دراپ
ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﺑﻪ آن ﺑﺮﺳﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻫﺪف ﺗﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻤﯽ ﭘﻮل ﺣﺎﺷﯿﻪ ای ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ،
دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﺎن ﺑﺎﺷﺪ؛
ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اوﻟﯿﻪ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارد و رﯾﺴﮏ ﮐﻤﯽ ﻫﻢ دارد.
از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ،اﮔﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺪ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﺑﻪ
ﯾﺎد ﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﯿﺪ ،ﺳﻮد ﺣﺎﺷﻪ ای ﺧﻮﺑﯽ ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﺪ و
ﮐﺎﻣﻼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ

ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ ﮔﺰﯾﻨﻪ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
راﻫﮑﺎر ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ را
ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮای ﺷﺨﺼﯽ ﺳﺎزی ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.

ﺳﺨﻦ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ؛ دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ
اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ درﺑﺎره دراپ ﺷﯿﭙﯿﻨﮓ در ای ﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﯿﺪ و
در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :واردات ﮐﺎﻻ از ﭼﯿﻦ }راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ  {2021ﻣﺨﺼﻮص
ﺗﺎزه واردان

ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻫﻮاﯾﯽ ﻗﻘﻨﻮس ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  8ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺣﻮزه ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻋﻢ از
ﻫﻮاﯾﯽ ،درﯾﺎﯾﯽ و زﻣﯿﻨﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﮐﺎﻻ ،ﺣﻮاﻟﺠﺎت
ارزی ،ﺧﺮﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ،ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی درب ﺑﻪ درب ) ،(DDPﭘﺴﺖ
اﮐﺴﭙﺮس ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﺗﺠﺎر اﯾﺮاﻧﯽ و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﮐﺎﻻ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر ﻃﯽ اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﺸﺎوره ﺻﺤﯿﺢ و ﺣﺮﻓﻪ ای ،ﺿﻤﺎﻧﺖ
ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ و اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺿﻤﻦ اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲ ﺳﻪ
اﺻﻞ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ روز ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده
ﺑﻪ ان ﭘﺎﯾﻨﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻪ اﺻﻞ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن وﻓﺎدار ﺧﻮد ﭘﺲ از  8ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﻤﭽﻨﺎن اﻗﺪام ﺑﻪ اراﺋﻪ
ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ و ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ.

