ﺳﻮرﺳـﯿﻨﮓ ﮐـﺎﻻ ﺑـﺮای ﻓﺮوﺷﻨـﺪﮔﺎن
ـﺪی
ـﻪ ﮐﻠﯿـ
ـﺎزون– 7ﻧﮑﺘـ
ـﺎﯾﺖ آﻣـ
ﺳـ
}راﻫﻨﻤﺎی {2021
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﻪ ﻧﮑﺘﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﮐﻠﯿﺪ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﭘﺮﺳﻮد ،ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ
آﻣﺎزون اﺳﺖ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻓﺮوش ﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و
ﺑﺮاﺳﺎس داده ﻫﺎی  ،Statistaﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل
 2023ﻣﯿﺰان ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ رﻗﻢ ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ  6.54ﺗﺮﯾﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﺳﺪ.
از اﯾﻦ آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺴﯿﺎر
ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد از ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﺮوش در
آﻣﺎزون اﺳﺖ.
اﮔﺮ از اﺻﻮل و اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﺎﻻی ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد در ﭼﯿﻦ اﻃﻼﻋﯽ ﻧﺪارﯾﺪ ،در اداﻣﻪ ﺑﻪ  7راﻫﮑﺎر ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﺷﺎره
ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ 8 :راﻫﺒﺮد ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از وارد ﮐﺮدن ﮐﺎﻻ از ﭼﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺪاﻧﯿﺪ

 7راﻫﮑﺎر ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺮای ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﮐﺎﻻ از
ﭼﯿﻦ
در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻔﺖ راﻫﮑﺎر ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺮای ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﮐﺎﻻ از ﭼﯿﻦ اﺷﺎره
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

 .1ﻣﯿﺰان ﺳﻮددﻫﯽ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺳﺎﯾﺖ
آﻣﺎزون
ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ را ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛ از اﯾﻦ ﺣﯿﺚ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ و ارﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ
آﻣﺎزون از ﻗﯿﻤﺖ ﻓﺮوش آن ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ؟
ﻗﺎﻧﻮن  3ﯾﮑﯽ از
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن
ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﯾﮏ ﺳﻮم
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ارﺳﺎل

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﻣﯿﺰان ﺳﻮددﻫﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻻ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﯿﻢ
از ﻓﺮوش ﺑﺎﺑﺖ ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﮏ ﺳﻮم ﺑﺎﺑﺖ
ﮐﺎﻻ و ﯾﮏ ﺳﻮم ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﻮد ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ  21دﻻر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رود ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮد
ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺷﻤﺎ ﺣﺪود  7دﻻر ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ارﺳﺎل ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ﻣﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻟﯿﺴﺖ داراﯾﯽ ﻫﺎ؛
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺎﻟﯿﺎت و ﺣﻘﻮق ﮔﻤﺮﮐﯽ؛
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ؛
ﮐﺎرﻣﺰد ﺑﺎزرﺳﯽ.
ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎرﻣﺰد ارﺟﺎع ﮐﻪ “ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن” اﺳﺖ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ
اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ در آﻣﺎزون ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رود،
آﻣﺎزون ﮐﺎرﻣﺰدی از ﺷﻤﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ  15درﺻﺪ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎﻻی ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﮐﺎرﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ  :ﺑﺎ اﯾﻦ  7وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﯽ
ﭼﯿﻨﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﯾﺪ
اﻟﺒﺘﻪ آﻣﺎزون ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮوش وﯾﮋه ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮﻓﻪ ای ﺗﺪارک دﯾﺪه
اﺳﺖ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ در آن  39.99دﻻر اﺳﺖ .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺎه
ﮐﻤﺘﺮ از  40ﻋﺪد ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻣﯽ رﺳﺎﻧﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ  0.99دﻻر ﺑﻪ ازای
ﻓﺮوش ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﺎﻻ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی و ارﺳﺎل آﻣﺎزون  FBAرا ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺗﻌﺪاد ﯾﺎ وزن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎزون  FBAﺑﺎﯾﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری در اﻧﺒﺎر را ﻧﯿﺰ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﻠﻨﺪ
ﻣﺪت ﯾﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﻮد.
ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ
اﮐﺜﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻﯾﯽ
را ﺑﺮای ﻓﺮوش در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﯽ آن ﮐﻤﺘﺮ
از  25دﻻر ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ از  50دﻻر ﻓﺮاﺗﺮ رود.

ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﻣﺰدﻫﺎی آﻣﺎزون و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﻣﯽ ﺷﻮد را ﭘﻮﺷﺶ
دﻫﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ از  50دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺮخ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن ،ﺗﻌﺪاد ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﯿﺰ ﮐﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ در ﭼﯿﻦ ؛ وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺰاﯾﺎی ﻫﻤﮑﺎری
ﮐﺎﻻ ﻓﺼﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ در آﻣﺎزون ﻓﺼﻠﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم دوره ﺳﺎل رواج دارﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺳﻮد
ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﻧﻈﺮات راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﺎﻻ
ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮات ﺑﺮای ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ از  100اﺳﺖ؛ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﻮزه
ای ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،ﺗﻌﺪاد ﻧﻈﺮات ﭘﺎﯾﯿﻦ از 200
ﺑﺎﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 .2ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن ﮐﺎﻻ
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﮐﺎﻻ از ﭼﯿﻦ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺳﺒﮏ وزن ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن
ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﮐﻤﺘﺮ در ﻣﻌﺮض آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ و در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ
ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺰﯾﺖ ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ،آﺳﺎن ﺑﻮدن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﻮاﯾﯽ اﺳﺖ؛ از اﯾﻦ رو ،ﮐﺎﻻ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر رﺳﯿﺪه
و ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺰ زودﺗﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮد را آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ.
ﺷﯿﻮه ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﯾﺎ وزن
ﮐﺎﻻﻫﺎ زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻘﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺎ ﺗﺎﺧﯿﺮ در درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﺮﺳﻮﻟﻪ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﻣﯿﺰان رﻃﻮﺑﺖ ،ﮐﺎﻻ را
ﻣﺴﺘﻌﺪ آﺳﯿﺐ دﯾﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :واردات از ﭼﯿﻦ ؛ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﻮاﯾﯽ؟ }راﻫﻨﻤﺎی
ﺟﺎﻣﻊ {2021

 .3ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ
ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎارزش و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ را از ﭼﯿﻦ ﺑﺮای ﻓﺮوش
در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﻈﺮات و ﻓﯿﺪﺑﮏ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺳﻮی
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ.
در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ دﯾﮕﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺘﻮان آن ﻫﺎ را ارﺗﻘﺎ داد.
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه ﮐﺎری ﺧﻮدﺗﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ ،رﻗﺒﺎی ﺧﻮد
را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده و ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺑﺮان درﺑﺎره ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﺳﺎن ﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﻘﺎ ﯾﺎ
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎزی ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :اﮔﺮ از آﻣﺎزون ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﯾﺪ از اﯾﻦ  20ﻧﮑﺘﻪ
ﻣﺨﻔﯽ ﺧﺒﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

 .4ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﺎن
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﯿﭽﯿﺪه ،ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﯾﺎ ﺷﯿﺸﻪ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺳﻄﺢ
ﺗﺨﺼﺺ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻧﯿﺎز دارد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﮐﯿﻔﯿﺖ ﯾﺎ
ﺳﺎﺧﺖ آن ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ.
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﺷﺮوع ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﺪ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد را ﺑﺮای ﻓﺮوش اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.

ـﺎﯾﺖ
ـﺎﻻ؛ ﺳـ
ـﺮای ﮐـ
ـﺎ ﺑـ
ـﺰان ﺗﻘﺎﺿـ
 .5ﻣﯿـ
آﻣﺎزون
ﻧﮑﺘﻪ ﮐﻠﯿﺪی درﺑﺎره اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ،ﻣﯿﺰان
ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آن اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ در
ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و اﻧﺘﺨﺎب
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﮐﺎﻻ از ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻓﺮوش ﻫﺎ در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ درﺑﺎره ﮐﺎﻻی

ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش را در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون
دارﻧﺪ ،در دﺳﺘﻪ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ:
ﺧﺎﻧﻪ و آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ
اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی و ﺑﺎزی
ورزش و ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﺷﺨﺼﯽ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده
ﭘﻮﺷﺎک ،ﺟﻮاﻫﺮات و ﮐﻔﺶ
ارﺗﻘﺎ ﺧﺎﻧﻪ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﺎﻏﺒﺎﻧﯽ
اﺑﺰارﻫﺎ
اﺑﺰارﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻﻫﺎی ﭘﺮﻓﺮوش در ﺳﺎﯾﺖ
آﻣﺎزون وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎ  Jungle Scoutﻧﺎم دارد.
ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺰوﻧﻪ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮان ﮔﻮﮔﻞ ﮐﺮوم اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ را ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﻢ؟
}راﻫﻨﻤﺎی {2021
ﮐﺎرﺑﺮان دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﮐﺮوم ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺼﺐ اﯾﻦ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،از ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آﻣﺎزون ﺑﺎ ﮐﻤﮏ
داده ﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻣﻔﯿﺪ اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﻓﺮوش و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﮐﻠﯿﺪی ﺧﻮد را
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﺑﺰار ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﺮوش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﺮوش ﻫﺎ ،ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی آﻣﺎزون  FBAرا ﺑﺮرﺳﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ؛
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد.
اﮔﺮ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ
اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻓﺮوش را ﺑﺮای آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺰاﯾﺎی اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪی
ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮد ﺑﺮای ﻗﺮار دادن ﮐﺎﻻ در ﻟﯿﺴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ،

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی در ﻃﻮل دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ،دوره
ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﻣﺎﻫﻪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ اﯾﻦ
اﻃﻼﻋﺎت ،درﺑﺎره ﻣﯿﺰان ﺷﻬﺮت و ﻓﺼﻠﯽ ﺑﻮدن ﮐﺎﻻ در آﻣﺎزون ﻣﻮاردی
دﺳﺘﮕﯿﺮﺗﺎن ﺷﻮد.
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺰوﻧﻪ
درﺑﺎره ﻣﻮارد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ را در اﺧﺘﯿﺎرﺗﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ،
اﻣﺎ درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻮرس از ﭼﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ
ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،اﻃﻼﻋﯽ اراﺋﻪ ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﻣﻌﺘﺒﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ؛ ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در آﻣﺎزون ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮوﻧﺪ،
ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﭼﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎﻻی
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﺷﻤﺎ
در ﺧﺎک ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ ،ﺗﻤﺎم
ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ارﺳﺎل آن را ﺑﺮای ﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺑﺎ اﯾﻦ  9اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ را
ﮐﺎﻫﺶ دﻫﯿﺪ!

 .6ﭘﯿﺮوی از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﺸﻮر؛ ﺳﺎﯾﺖ
آﻣﺎزون
ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد ﺑﺮای ﻓﺮوش در ﺳﺎﯾﺖ
آﻣﺎزون ﺑﺎﺷﯿﺪ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﮐﺎﻻی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎﯾﺪ
از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﯾﺎ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﭘﯿﺮوی
ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻣﻨﯿﺖ ،ﻣﻮارد ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺣﻖ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع ،ﻧﺸﺎن ﮐﺎﻻ و دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد؛
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﮐﺸﻮری ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ در آن را دارﯾﺪ
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﭘﯿﭽﯿﺪه را ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ،
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮازم ﺑﺮﻗﯽ ،اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﻨﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ وﯾﮋه
ای ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن اﯾﻦ ﻟﻮازم در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ در
اﯾﻦ ﺣﻮزه اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  FCL؛ اﺻﻮل ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ،ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎ و
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ }راﻫﻨﻤﺎی ﺟﺎﻣﻊ{

 .7ﯾﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﭼﯿﻦ ﭘﯿﺪا
ﮐﻨﯿﺪ؛ ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﭘﺮ ﻓﺮوش ،ﭘﺮﺳﻮد و ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮای ﻓﺮوش در
ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون را ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﯾﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه را ﮐﻢ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﻗﺪم ﺑﻌﺪ ،ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﮐﺸﻮر
ﭼﯿﻦ اﺳﺖ.
در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و
ﺟﺴﺘﺠﻮ را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ:

ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ :وب ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺷﻮد ،اوﻟﯿﻦ ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ
ﭼﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻫﺰاران ﺗﺎﺟﺮ و ﻓﺮوﺷﻨﺪه در

ﻧﺎم آﻣﺎزون ﺷﺮق ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﮐﺸﻮر
آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ،اﺑﺘﺪا وارد ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺷﻮﯾﺪ و ﺣﺴﺎب
ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ .اﮐﻨﻮن ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻠﯿﺪی را وارد ﮐﺮده و ﺟﺴﺘﺠﻮ را
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ ،از ﻣﻨﻮ ﮔﺰﯾﻨﻪ “ ”Suppliersرا اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ
روی “ ”Searchﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ زﯾﺎدی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ
دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﺎﻻی ﺷﻤﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آن اﻃﻼع
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺗﻔﺎوت ﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن و ﺗﺎﺟﺮان
اﺳﺖ.
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮان و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺑﺮﺳﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو ،اول ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ آن ﻫﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه.
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﮐﺎﻻ اﺳﺖ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی درﺑﺎره ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻮرا ﺟﻮاب ﺗﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ اﻣﺎ ﻓﺮدی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش
ﻣﺠﺪد ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻮاب ﻧﻤﯽ دﻫﺪ ﯾﺎ دﯾﺮ ﺟﻮاب ﻣﯽ دﻫﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﮐﺎﻻ را در ﻓﺮم اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺳﺎﯾﺖ
ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﺮده و ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ
ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :واردات از ﭼﯿﻦ ؛ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﯾﺎ ﻫﻮاﯾﯽ؟ }راﻫﻨﻤﺎی
ﺟﺎﻣﻊ {2021
ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻ از ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن
ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ،ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ “ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻃﻼﯾﯽ” اﺳﺖ .ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﮐﺎرﻣﺰد ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻃﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی
ﺧﺎﺻﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻃﻼﯾﯽ را درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﯾﺎ اﻋﺘﺒﺎر
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮارد ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ

ﺷﻮد.
اﮔﺮ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ آﺷﻨﺎ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺷﻤﺎ ﺑﺮﺧﻮردار
ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ آن ﻫﺎ ﺳﺮ زده و ﺟﺰﯾﯿﺎت را ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
زﻣﺎن ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ ،دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺪارک و ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی
درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ،ﺟﻮاز و ﺟﺰﯾﯿﺎت ﺛﺒﺖ ﺗﺠﺎری را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺳﭙﺲ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﺿﺎﻓﻪ
ﮐﻨﯿﺪ.
ﮔﻠﻮﺑﺎل ﺳﻮرس :ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎی
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را از آن ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﻨﮓ ﮐﻨﮕﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﯽ ﺑﺎﺑﺎ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺷﻮد.
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾﺖ در اﯾﻦ وب ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﻃﯽ
ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺮوﯾﺲ ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯿﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﭼﮏ ﮐﺮدن اﻋﺘﺒﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
درﺑﺎره ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻻ و وﺿﻌﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد در ﭼﯿﻦ ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و
ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ.
 Canton Fairﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری در ﺷﻬﺮ ﮔﻮآﻧﮓ
ژو اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﺑﺎر در ﺳﺎل ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اراﺋﻪ
اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﮐﺎﻻﻫﺎ در آن ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
در ﺷﻬﺮ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎی ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه  East China Fairﯾﮏ ﺑﺎر در ﺳﺎل
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺎﺟﺮان زﯾﺎدی در آن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ.
در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ،ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎ،
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ آن ﻫﺎ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ.
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮدی اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ را ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ:

ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎری در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﺎن
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان
ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﺻﻮرت ﺗﻘﺎﺿﺎ
داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﮐﯿﻔﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ISO 9001
ﻣﺸﺘﺎق ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ ،ﻣﺪارک و ﺛﺒﺖ را اراﺋﻪ دﻫﺪ
ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺑﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد دﻫﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻤﻮﻧﻪ ارﺳﺎل ﮐﻨﺪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﺪن آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻮدن ﻓﺮوﺷﻨﺪه را ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﯿﺪ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:
ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت در اﯾﻦ ﮐﺎر
ﻋﺪم داﺷﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ در ﺣﻮزه اﻧﺘﺨﺎﺑﯽ ﺗﺎن
ﻓﺮوش ﮐﺎﻻ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ
ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻧﺒﻮدن
ﻋﺪم ﺑﺮﺧﻮرداری از ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎ
ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽ دﻫﺪ.
ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری
و ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ و ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :واردات از ﭼﯿﻦ  4 :ﮔﺎم ﻣﻬﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﮐﻨﯿﺪ
ﭼﺎﻟﺶ ﮐﻠﯿﺪی دﯾﮕﺮی ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ،ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ،
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻪ در ﭼﯿﻦ ﺣﻀﻮر
دارﻧﺪ ،ﺑﻪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﺪارﻧﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﺪ درﺑﺎره
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل و دﯾﮕﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺤﺼﻮل اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ آورﯾﺪ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﺗﻔﺎوت زﺑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ آﻓﺮﯾﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
از دﯾﮕﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ
راه اﻧﺪازی ﺳﺨﺖ  Guanxiاﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﻓﺮوش ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و ﺑﺎﺗﺠﺮﺑﻪ در ﭼﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از
اﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ در اﻣﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻧﺘﺨﺎب ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﮐﻪ ﺳﺎل ﻫﺎ در ﺧﺪﻣﺖ رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن
ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﺗﺠﺮﺑﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﺧﻮد ﯾﮏ ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮده اﻧﺪ و از اﯾﻦ رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ در اﺳﺮع وﻗﺖ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯿﺪ.
ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﺬاﮐﺮه
ﮐﺮده ﺗﺎ ﮐﺎﻻ را ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻓﺮاد از ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﺮده و ﮐﺎﻻﻫﺎ را ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ از ﺑﺎﺑﺖ
ﮐﯿﻔﯿﺖ آن ﻫﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﻧﺪ.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ دارﻧﺪ ،اﮔﺮ
ﻓﺮوﺷﻨﺪه ای ﮐﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﯾﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ داﺷﺖ ،ﺳﺮﯾﻌﺎ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﻨﺪه
ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد دﯾﮕﺮ را ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ از ﺗﻤﺎم ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ از
ﭼﯿﻦ ﺑﻪ آﻣﺎزون  FBAاﻃﻼع دارﻧﺪ .در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﻣﺪارک و ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ
ﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﮔﻤﺮک و ﻓﻮرواردرﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮی در روﻧﺪ ارﺳﺎل ﮐﺎﻻ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﯿﺎﯾﺪ.
از آن ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻻی ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﯾﮏ
ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ ،اﮔﺮ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد و
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ ،ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاﻧﻊ و ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ
ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ :ﮐﺎرﮔﺰار ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ  :ﯾﺎزده ﺳﻮال ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﮐﻪ
ﺑﺎﯾﺪ از ﮐﺎرﮔﺰار ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﻮد ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

ﺳـﺨﻦ آﺧـﺮ؛ ﺳﻮرﺳـﯿﻨﮓ ﮐـﺎﻻ ﺑـﺮای ﺳـﺎﯾﺖ
آﻣﺎزون
وب ﺳﺎﯾﺖ آﻣﺎزون ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن زﯾﺎدی در
آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ از ﻫﻤﯿﻦ رو ،ﯾﮏ ﺳﺮی از ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﺗﻼش ﻣﯽ
ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﺮوش در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ از ﮐﺸﻮر
ﭼﯿﻦ وارد ﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﮐﺎﻻ ﮐﻨﻨﺪ .زﯾﺮا اﻧﻮاع ﮐﺎﻻﻫﺎ را
ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ارزان ﻣﯽ ﺗﻮان از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﺧﻮدﺗﺎن از اﺻﻮل واردات از ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ آﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ
ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﯿﺪ .ﮔﺮوه ﺗﺠﺎری ﻗﻘﻨﻮس ﺑﺎ ﺳﺎل ﻫﺎ
ﺗﺠﺮﺑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﻮرﺳﯿﻨﮓ ﺷﻤﺎ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ
ﺑﺎﺷﺪ.

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.

