ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ  :ﺑﺎ اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ
ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﻨﯿﺪ }راﻫﻨﻤﺎی {2021
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی  9ﻣﺮﺣﻠﻪ ای
ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از آﺳﺎن ﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮد ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ روی اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻮد و ﮐﺎراﯾﯽ ﺗﺎن دارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ  :ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺧﺮﯾﺪ از ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ
)راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺎﻣﻞ(
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ دادن ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺗﺤﻔﯿﻒ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻮدی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط و ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺣﺘﻤﺎ از اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای
ﮐﻤﮏ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

 9اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ
در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ  9اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻣﻮﺛﺮ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

اﺳـﺘﺮاﺗﮋی  :1ﺗﺎﯾﯿـﺪ ﻓﺮوﺷﻨـﺪه در ﺳـﺎﯾﺖ ﻋﻠـﯽ
ﺑﺎﺑﺎ
در دوره ﻫﺎی آﻣﻮزش ﻣﺬاﮐﺮه و ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آﻣﻮزش داده
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اول ﻃﺮف ﻫﺎی ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،اول از ﻫﻤﻪ
ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻼﺣﯿﺖ ﮐﻪ در ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ آﻧﻼﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺮار
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن اﺳﺖ.

دارد،

از آن جایی که گروه تجاری ققنوس به عنوان نماینده سورسینگ در
کشور چین فعالیت می کند ،با تمام فروشندگان سایت علی بابا آشنا
است و می تواند فروشنده های قابل اعتماد را به شما معرفی کند یا
خرید را برای تان انجام دهد.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی  :2ﺗﺤﻘﯿﻖ درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و رﻗﺒﺎ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ آﻣﺎده
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و رﻗﺒﺎی ﺷﺎن ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ را

ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﮔﺰﯾﻨﻪ “ ”Latest priceﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺪ
ﻧﻈﺮﺗﺎن آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر ﮐﺎﻻی  Aرا ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی رﻗﺒﺎی ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺑﺮای ﮐﺎﻻی  Aﻫﻢ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾﺪ.
ﺑﯿﺸﺘـﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿـﺪ :ﺗﺎﺋﻮﺑـﺎﺋﻮ ؛ ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺴـﺘﻘﯿﻢ از ﺳـﺎﯾﺖ
ﺗﺎﺋﻮﺑﺎﺋﻮ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ؟
ﺑﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت در ﻫﻨﮕﺎم ﮔﻔﺘﮕﻮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار
ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﻘﻮل ﺗﺮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﺪ.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی  :3ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و واﺿﺢ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮدن ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺮ
روی ﮔﺰﯾﻨﻪ “ ”Contact Supplierﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ روش دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﺮوع ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻠﯿﮏ ﮐﺮدن ﺑﺮ روی
ﮔﺰﯾﻨﻪ “ ”Chat Nowﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ
زﻣﺎﻧﯽ و ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﺨﺘﻠﻒ ،اﯾﻦ ﺷﯿﻮه زﯾﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ.
در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻫﺮ ﮐﺪام از روش ﻫﺎ را ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺳﺎده و واﺿﺢ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﻫﻞ ﮐﺸﻮر دﯾﮕﺮی اﺳﺖ و زﺑﺎن
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد .از اﯾﻦ رو ،واﺿﺢ ﺑﻮدن ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و زﻣﺎن
ﺗﺎن ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.

اﺳـﺘﺮاﺗﮋی  :4ﺧﺮﯾـﺪ ﮐـﺎﻻ ﺑـﻪ ﺗﻌـﺪاد زﯾـﺎد از
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ
اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎد از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻋﻠﯽ

ﺑﺎﺑﺎ

درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر دﯾﮕﺮی ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻢ ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎی اﻣﮑﺎن ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﺮوش
ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ از آن دﺳﺘﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻫﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ و در ﺗﻌﺪادﻫﺎی
ﺑﺎﻻ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺬاب ﺗﺮ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ  :ﺑﺎ اﯾﻦ  7وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ
ﭼﯿﻨﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ
ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل آﻣﻮزش ﮔﻔﺘﮕﻮ ،ﺗﻬﯿﻪ ﻃﺮح ﻫﺎ و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ از ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش
اﺳﺖ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎن را ﻫﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ
ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﺟﺪی ﺑﻮدن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﺪ.

متخصصین ما در گروه تجاری ققنوس می توانند با فروشنده صحبت کرده
و تعداد بیشتری کالا را با قیمت های مناسب تری برای تان خریداری
کنند.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی  :5ﮔﻔﺘﮕﻮ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺟﺰ
ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه درﺑﺎره ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﻘﺪی ﺗﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﯽ ﮔﺬارد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻞ ﺳﻔﺎرش را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ درﺑﺎره آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ
ﺑﺎﺑﺎ ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﯿﺪ ،ﺷﺎﻣﻞ ارﺳﺎل ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﺎﻻ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎ،
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﻬﺘﺮ ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ درﺑﺎره ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﺮدازش
ﺳﻔﺎرش ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی  :6ارزش ﮐﺎﻻ را ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺎ
ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺛﺎﺑﺘﯽ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آن ﻫﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮔﺮﻓﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﺬاﮐﺮه ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮم،
ﺧﺮﯾﺪ ارزش ﮐﺎﻻ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﺷﻌﺒﻪ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ،ﻣﯿﺰان ﺳﻮد درﯾﺎﻓﺘﯽ آن ﻫﺎ
ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه  5 :ﻧﮑﺘﻪ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﯾﮏ
ﺗﺎﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ

اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه
ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﮐﺎر آﻣﺪﺗﺮ و ارزان ﺗﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺷﺎن را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ارزان ﺗﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ
ﭼﮕـﻮﻧﻪ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ راﺑﻄـﻪ ﻓﺮوﺷﻨـﺪه و ﺧﺮﯾـﺪار را ﺑـﻪ ﯾـﮏ ﻫﻤﮑـﺎری
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

اﺳـﺘﺮاﺗﮋی  :7اﯾﺠـﺎد رﻗـﺎﺑﺖ ﻣﯿـﺎن ﻓﺮوﺷﻨـﺪﮔﺎن
ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ
ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ را ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ
ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﺬاب ﺗﺮی ﺑﻪ
ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،اﮔﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﺪ ﮐﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺘﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺸﺨﺺ
ﮐﻨﻨﺪه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ“ ،ﻗﯿﻤﺖ” ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺟﻮاﺑﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮاﻗﻊ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی ﺟﺬاب
ﯾﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻻ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ.
اگر تمایلی به گفتگو با فروشندگان چینی سایت علی بابا ندارید و
در عین حال می خواهید کالاهای مورد نظر خود را با قیمت های مناسب
خریداری کنید ،متخصصین ما در گروه تجاری ققنوس می توانند این کار
را برای شما انجام دهند .گروه تجاری ققنوس به عنوان نماینده شما
در خاک این کشور فعالیت می کند و می تواند کالا را در کوتاه ترین
زمان به آدرس گفته شده ارسال کند.

اﺳﺘﺮاﺗﮋی  :8ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺬاب ﺑﺎﺑﺖ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﻨﯿﺪ
ﯾﮏ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺗﻤﺎم ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ وﺟﻮد دارد،
درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل ﺷﺎن اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ آن ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی زﯾﺎدی درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ ﻣﺒﻠﻎ زﯾﺎدی را ﺑﺎﺑﺖ ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ
داد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺎن  60ﺗﺎ  70درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺖ وارﯾﺰ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎی
ﺟﺬاب ﺗﺮی درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ در ﭼﯿﻦ ؛ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﮑﺎری

اﺳﺘﺮاﺗﮋی  :9ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ!
اﮔﺮ ﯾﮏ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮب و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺷﻤﺎ را از دﺳﺖ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داد.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺗﻤﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺧﻮد را ﺗﻨﻬﺎ
از ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ؟ ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه دارﯾﺪ؟ ﯾﺎ
اﯾﻦ ﮐﻪ از آن دﺳﺘﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﺎﻻی ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﻔﺎرش ﻣﯽ دﻫﻨﺪ اﻣﺎ ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟

ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺸﮑﻮک و
اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.
اﻣﺎ اﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮب و ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﺎ و ﻣﻮارد
ﺟﺬاب دﯾﮕﺮی را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺎری ﺗﺎن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد.

ﻣـﺮوری ﺑـﺮ اﺳـﺘﺮاﺗﮋی ﻫـﺎی ﻣـﺬاﮐﺮه ﺑـﺎ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ
ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮﯾﻦ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﮕﯽ ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﺻﻼﺣﯿﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ آن ﻫﺎ
اﺷﺎره ﮐﺮدﯾﻢ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﯿﺪ.

درﺑﺎره 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.

