 20ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﭼﯿﻦ

اﻣﺮوزه در ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﻤﺎﯾﻞ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺣﺘﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺑﻮدن ﻧﯿﺰ ﺧﺮﯾﺪ
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ دارای ﻣﺰﯾﺖ
ﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ،ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ارزان
ﻗﯿﻤﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺮخ ﭘﺎﯾﯿﻦ دﺳﺘﻤﺰد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر
اﺳﺖ.
ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در ﭼﯿﻦ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ اﺧﺘﺼﺎص داده ﺷﺪه اﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﺑﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ داﺷﺘﻪ
زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﺪده ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺮاﻓﯿﮏ
ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﯾﺖ در زﯾﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻋﻠﯽ اﮐﺴﭙﺮس
www.aliexpress.com
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﮔﺮوه ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ اﺳﺖ ،و ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﮐﺎﻻﻫﺎ ،ﺑﺼﻮرت
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺤﺼﻮل
ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ در ﺣﺪ  1ﻋﺪد اﺳﺖ .ﺳﺎﯾﺖ ﺑﯿﺶ از 44
دارد ،و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  6000ﻣﻮرد را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﭘﻮﺷﺎک،
اﺑﺰارآﻻت ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺳﺎﻋﺖ و
ﮐﻔﺶ ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﻨﺪﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی اﻗﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽ
ﺷﻮد.

دﯾﻞ اﮐﺴﭙﺮس
www.dx.com
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2006ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،ادﻋﺎی اراﺋﻪ ﺑﯿﺶ
از  80000ﻣﻮرد در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،اﺑﺰار
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﺋﻮﯾﯽ ،ﻟﻮزام ورزﺷﯽ و
ﺳﺸﻮارﻫﺎ را دارد .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺳﯿﻤﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮏ
اﻧﺠﻤﻦ و ﯾﮏ ﺑﺨﺶ وﺑﻼگ ﻧﻮﯾﺴﯽ را ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻈﺮات درﺑﺎره
ﻣﺤﺼﻮﻻت ،در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺣﺮاج
ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﺮس اﺳﺖ.

دی اچ ﮔﯿﺖ
www.dhgate.com
دی اچ ﮔﯿﺖ ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2004ﺑﻮﺟﻮد
آﻣﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در اراﺋﻪ ﯾﮏ ﭘﺎﯾﮕﺎه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر -ﺑﻪ -ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﺨﺼﺺ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮازم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ و ﭘﻮﺷﺎک ورزﺷﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﺳﺎﯾﺖ ادﻋﺎ دارد ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  1ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﯿﺶ از 25
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻣﺤﺼﻮل را در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﭘﺎﯾﮕﺎه ﻣﺬﮐﻮر در 230
ﮐﺸﻮر دﻧﯿﺎ ﺣﻀﻮر دارد.

ﺳﺎﯾﺖ ﻻﯾﺖ اﯾﻦ د ﺑﺎﮐﺲ
www.lightinthebox.com
ﯾﮏ ﻓﺮﺷﮕﺎه ﺑﺮای ﻓﺮوش ﻋﻤﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﺮده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی
ﻫﺎی ﻋﺮوﺳﯽ – ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﺎس و
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ
ﻫﺴﺘﻨﺪ.

در ﺳﺎل  2006ﮐﺎر ﺧﻮد را آﻏﺎز
از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺴﺘﻪ
زﯾﺒﺎﯾﯽ – و ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ –
ﻫﻤﺮاه – در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در دﺳﺘﺮس

ﺗﺎﯾﻨﯽ دﯾﻞ
www.tinydeal.com
اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ادﻋﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺑﯿﺶ از  50000ﻣﺤﺼﻮل
را در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻟﻮازم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ،ﺳﺎﻋﺖ ،ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ و ﻫﺪاﯾﺎ دارد.
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﯾﺮ  5دﻻر در ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺎرک ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم
ﺷﻮد.

ﻓﻮﮐﺎل ﭘﺮاﯾﺲ
www.focalprice.com
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر – ﺑﻪ – ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  70000ﻣﺤﺼﻮل را در ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از
 100دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی ﻟﻮﺣﯽ
)ﺗﺒﻠﺘﯽ( ،ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ،وﯾﺪﺋﻮ ﻫﺎ
دارای ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

را اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و

ﭼﺎﯾﻨﺎ وﯾﮋن
www.chinavasion.com
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  2006ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ در ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻮازم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی اﻧﺪروﯾﺪی ،دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺎی ﭘﺨﺶ دی وی دی ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺨﺶ ام ﭘﯽ 3و ﭘﺮوژﮐﺘﻮرﻫﺎی دی وی دی
ﺗﺨﺼﺺ دارد .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﯾﮏ ﮔﺎراﻧﺘﯽ  12ﻣﺎﻫﻪ
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﭘﺎﻧﺪاول

www.pandawill.com
در ﺳﺎل  2009آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﮏ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه
ﻋﻤﺪه ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر – ﺑﻪ – ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،اﺑﺰارآﻻت و ﭘﻮﺷﺎک را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺘﺮی ﺧﻮد را ﺳﺎل ﻫﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﯿﺶ از  30000ﻣﺤﺼﻮل داراﺳﺖ.

ﺗﺮﯾﺪﺗﻦ
www.tradetang.com
ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر – ﺑﻪ -ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ راﯾﮕﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﺑﺰارآﻻت
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ،ﺟﻮاﻫﺮات ،ﮐﻔﺶ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﺑﺮﺧﯽ از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﻣﺤﺼﻮﻻت اراﺋﻪ ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی را
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

اوری ﺑﺎﯾﯿﻨﮓ
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ادﻋﺎی ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را دارد،
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﭼﺮاغ ﻫﺎی ال ای دی ،ﮐﺎرت ﻫﺎی ﺣﺎﻓﻈﻪ،
ﮔﻮﺷﯽ آی ﻓﻮن ،آی ﭘﺪ ،ﭘﻮﺷﺎک زﻧﺎﻧﻪ و دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه
اﻧﺪروﯾﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه در ﺳﺎل  2006ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر ﮐﺮده و ﻫﻢ
اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد از ﺑﯿﺶ از  200ﮐﺸﻮر ﺟﻬﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ.

ﭼﺎﯾﻨﺎ ﺑﺎی
www.chinabuye.com
اﯾﻦ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در اراﺋﻪ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ،ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ،اﺑﺰار ﺧﻮدﮐﺎر،
اﺑﺰار ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﺎی ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﺗﺨﺼﺺ دارد .در ﺳﺎل

 2006راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻨﺪﯾﻦ روش ﭘﺮداﺧﺖ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭘﯽ ﭘﺎل ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﯿﻼﻧﻮ
www.milanoo.com
اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎل  2008ﺷﺮوع
ﺑﺮای
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺮده ،ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺨﺼﺺ آن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻟﺒﺎس و ﭘﻮﺷﺎک
اﻧﻮاع ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺮوﺳﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ را ﻧﯿﺰ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﺳﻤﯽ درس
www.sammydress.com
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻮده و در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻮاﻫﺮات ،ﮐﻔﺶ ،ﺳﺎﻋﺖ و ﻫﺪاﯾﺎ را ﻧﯿﺰ
اراﺋﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻫﻔﺘﮕﯽ و ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﺎزار را ﻟﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮی را ﺑﺼﻮرت  24ﺳﺎﻋﺖ
در روز/ﻫﻔﺖ روز ﻫﻔﺘﻪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻫﻮل ﺳﯿﻞ درس
www.wholesale-dress.net
اﯾﻦ ﯾﮏ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪ و ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ادﻋﺎی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از  6000ﺳﺒﮏ ﻟﺒﺎس در ﺧﻂ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ،ﮐﻪ دارای اﻗﻼم ﻣﺮداﻧﻪ ،زﻧﺎﻧﻪ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺖ.
ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺳﺎﯾﺰ ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻗﺮار دارد.

ﭘﻠﯽ آﺳﯿﺎ
www.play-asia.com

آﻏﺎز ﮐﺎر اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  2002ﺑﻮده ،و در ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی
وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی و اﺑﺰارآﻻت ،ﺗﺨﺼﺺ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯽ دی
ﻫﺎ و دی وی دی ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ در
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺎزی ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﮑﺲ ﺑﺎﮐﺲ،
ﻧﯿﻨﺘﻨﺪو و ﭘﻠﯽ اﺳﺘﯿﺸﻦ را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ.

ﭘﺮاﯾﺲ اﻧﺠﻠﺰ
priceangels.com
اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر – ﺑﻪ – ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﯿﺶ از  40000ﻣﺤﺼﻮل در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮﺷﺎک ،ﻟﻮازم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،دورﺑﯿﻦ ،ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ دارد .اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺷﺎﻣﻞ داﺷﺘﻦ ﺑﯿﺶ از  100دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﺎﻧﻨﺪ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ذﮐﺮ ﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای اﻏﻠﺐ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﯾﺖ ،ﯾﮏ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺳﻪ
ﻣﺎﻫﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﻤﺎل اﺳﺖ.

ﺑﻨﮓ ﮔﻮد
www.banggood.com
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و وﯾﺪﺋﻮﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ روی ﻣﺤﺼﻮﻻت،
ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ را ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺎﯾﺖ
ﻣﺬﮐﻮر از ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭼﯿﻨﯽ و دﯾﮕﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎل  2004ﺳﺎل ﺷﺮوع ﺑﮑﺎر اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻮده و
ادﻋﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﺶ از  30000ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

ﻣﯿﺪ اﯾﻦ ﭼﺎﯾﻨﺎ
www.made-in-china.com
اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ در ﺳﺎل  2007ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ادﻋﺎی ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  10ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه را داراﺳﺖ.

ﺗﺎم ﺗﺎپ
www.tomtop.com
اﯾﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎل  2004ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺧﻮد ﺗﺮاﺑﺮی راﯾﮕﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎن را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎزی ﻫﺎی
وﯾـﺪﺋﻮﯾﯽ ،ﻟـﻮازم ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﺗﻠﻔـﻦ ﻫﻤـﺮاه ،ﻟـﻮزام ﺟـﺎﻧﺒﯽ ﮐـﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ،
ﺟﻮاﻫﺮات ،و ﻟﻮازم ﺟﺎﻧﺒﯽ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻌﺪد ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮ
روی اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻻﯾﺖ ﺗﯿﮏ
lightake.com
اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺎ ﺗﺮاﺑﺮی ﮐﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪ ،دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎ ،ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﻫﺎی
ﻟﻮﺣﯽ ،دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ،ﻟﻮازم ال ای دی ،اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎ ،و
ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻓﻠﺶ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮔﺮوﻫﯽ اﻣﮑﺎن
ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺣﺮاج ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﭘﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.

