ﺧﺮﯾـﺪ از ﻋﻠـﯽ اﮐﺴـﭙﺮس و ﻣﺰاﯾـﺎی
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺎ
ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ از ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﺮ ﮐﺎرت ﯾﺎ وﯾﺰا ﮐﺎرت
ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﯿﺪ .ﺳﭙﺲ ﮐﺎﻻی ﺧﻮد را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،آدرﺳﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ اﯾﺮان وارد
ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﮐﺎﻻی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ دو ﻫﻔﺘﻪای ﺑﻪ
ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن ،در اﺧﺘﯿﺎر ﺷﻤﺎ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﻗﺼﺪ
دارﯾﻢ ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺮﯾﺪ از ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس را ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺗﺸﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ؛
در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﮔﺮ ﺳﺎﮐﻦ اﯾﺮان ﻫﺴﺘﯿﺪ و در ﻣﻮاردی دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﯽزﻧﯿﺪ ،ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﻟﻄﻒ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ؛ ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻋﻠﯽ
اﮐﺴﭙﺮس ﺷﺎﺧﻪای از ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮآوازه ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎدر،
ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ  B2Bﺑﻪ ﺻﻮرت B2C

ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﯾﮏ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﯾﮏ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ ،دوﭼﺮﺧﻪ ﯾﺎ ﻟﻮازم ﻣﻨﺰل،
ﻫﻤﻪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ در وﯾﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺎزی اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﻦ و ﺷﻤﺎ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪار ،ﮐﺎﻻی
ﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻨﻨـﺪهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ را ﻣﺸﺎﻫـﺪه ﮐـﺮده و از ﻣﻌﺘـﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐـﺖ،
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻗﯿﻤﺖ را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻣﺰﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ از ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺧﺮﯾﺪ
از ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس ﻣﺰاﯾﺎی زﯾﺎدی دارد .ﻣﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮوار ،ﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ
از آنﻫﺎ در ﻓﻬﺮﺳﺖ
زﯾﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ داﺷﺘﻪاﯾﻢ:
ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس
زﯾﺮﺷﺎﺧﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ اﺳﺖ ،در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪهﻫﺎی ﺑﯽ ﻧﺎم و
ﻧﺸﺎن ﺑﻪ آن راه ﻧﯿﺎﺑﻨﺪ و ﮐﺎﻻی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮی
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺠﺎزی
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﻣﯽﺷﻮد؛
ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت
اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﺎﻻﺳﺖ .ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ را ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ و ﭼﻨﺪ
ﻣﺪل از آن وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؛
در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻ را ﺑﺪون ﻫﺰﯾﻨﻪ ارﺳﺎل ،در ﺑﺎزهﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ده
اﻟﯽ ﭘﺎﻧﺰده روزه درﯾﺎﻓﺖ
ﮐﻨﯿﺪ؛
ﺗﺨﻔﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ
روی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ،ﮔﺎﻫﯽ آﻧﻘﺪر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪار را
ﺷﮕﻔﺖ زده ﻣﯽﮐﻨﺪ؛
·
ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻧﺪارد و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ وﯾﺰا ﯾﺎ
ﻣﺴﺘﺮﮐﺎرت ﻣﯽﺗﻮان
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮد.

ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ﺧﺮﯾـﺪ از ﻋﻠـﯽ اﮐﺴـﭙﺮس ﺑـﺮای
اﯾﺮاﻧﯿﺎن
از ﺗﺎرﯾﺦ  2010ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪ؛ ﺗﺎ  2016ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ
ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎی اﯾﺮان ﺑﻪ ﺷﺪت اﻣﺮوز ﻧﺒﻮد ،ﻣﯽﺷﺪ ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن
در اﯾﺮان ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺮوزه اﻣﺎ اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد و دو
اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن وﺟﻮد دارد .اول اﯾﻨﮑﻪ آدرﺳﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻃﺮاف )دﺑﯽ ،ﺗﺮﮐﯿﻪ ،ارﻣﻨﺴﺘﺎن و ﻏﯿﺮه( داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ
ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن آﻧﺠﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮاغ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﻗﻘﻨﻮس ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اﯾﺮان درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ
)ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ اﻧﺒﺎر دارﻧﺪ و ﭘﺲ از
درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،آن را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻣﯽآورﻧﺪ( .ﺑﺎ
اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،ﻣﺰﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ از ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟

ـﺮای
ـﭙﺮس ﺑـ
ـﯽ اﮐﺴـ
ـﺪ از ﻋﻠـ
ـﺎ ﺧﺮﯾـ
ﻣﺰاﯾـ
اﯾﺮاﻧﯿﺎن
در
ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ،ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﻪ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد
ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس
دﯾﮕﺮ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﺮان ﻧﻤﯽﻓﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﭘﺲ ﭼﺮا ﺑﺎزﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ
از اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﯿﻢ؟ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ آﻣﺎزون و ای ﺑﯽ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎ ﻋﻠﯽ
اﮐﺴﭙﺮس ﭼﻪ ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد؟ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﺎده اﺳﺖ ،ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس ﮐﺎﻻ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن
ارﺳﺎل ﻣﯿﮑﻨﺪ )در
ﻣﺪت زﻣﺎن دو ﻫﻔﺘﻪای( و از اﯾﻦ رو ﺧﺮﯾﺪ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﺑﯿﺸﺘﺮی
دارد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺷﯿﻮه ﺧﺮﯾﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ،ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺳﺎدهﺗﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﺮ
ﮐﺎرت ،ﺗﻐﯿﯿﺮ آی ﭘﯽ اﯾﺮان و وارد ﺳﺎﺧﺘﻦ آدرﺳﯽ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر،
ﻣﯽﺗﻮان ﮐﺎﻻ را در ﻣﺤﻞ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺑﻪ ﺷﮑﻞ راﯾﮕﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.

ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ درﺑﺎره ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس
ﻋﻼوه
ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﺑﺎﻻ ،ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ:
 .1در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،اﻣﮑﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ
داﺷﺖ .ﺣﺘﻤﺎ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ارﺳﺎل ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛
 .2ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺘﺮ ﮐﺎرت و وﯾﺰا ﮐﺎرت ،از ﻃﺮﯾﻖ وﺳﺘﺮن ﯾﻮﻧﯿﻮن و
ﭘﯽ ﭘﺎل ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ وﺟﻮد دارد )و ﭼﻨﺪ ﻣﺴﯿﺮ دﯾﮕﺮ(؛
 .3ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ راﯾﮕﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺒﻐﻠﯽ
ﻧﺎﭼﯿﺰ ،ﮐﺎﻻ در ﻣﺪت زﻣﺎنﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛
در آﺧﺮ اﯾﻨﮑﻪ ،ﭼﻮن ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﭼﯿﻦ ﻗﺮار دارد و
ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﻢ در ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺧﺮﯾﺪ از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺎ اﯾﺮاﻧﯿﺎن
ﻣﺰﯾﺖﻫﺎی وﯾﮋه
زﯾﺎدی دارد.

