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ﺑـﺎ ﺳـﻼم ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ی ﮐـﺎرﺑﺮان آﯾﺘﯽ ﭘﺮو.در اﯾﻦ ﭘﺴﺖ ﻗﺮار ﻫﺴﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ی ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ واﺳﻄﻪ ﮔﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ
ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﻢ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی اﯾﻦ دو را ﻫﻢ ذﮐﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺐ ﻗﺒﻞ از ﻫﺮﭼﯿﺰی ﺑﻬﺘﺮه ﮐﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪﻣﻪ ای از آن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺸﻮد ﺗﺎ ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮ و
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣ ﻘﺪﻣﻪ :
در دﻧﯿـﺎی ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ی اﻣﺮوزه ﮐﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﻤﻪ ﺟﺎ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﺧﯿﻠﯽ از ﻣﻮارد ﻫﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.اﻣﺮوز اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳـﻌﯽ
دارﻧـﺪ ﺗﺎ ﺷـﯿﻮه ﻫﺎی ﺳـﻨﺘﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧـﺪ و از روش ﻫﺎ و ﺷـﯿﻮه ﻫﺎی ﻣـﺪرن در ﮐﺎرﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨـﺪ ﭼﺮاﮐﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎ و
اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻧﻮ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺑﻠﮑﻪ راﺣﺖ ﺗﺮ و آﺳﺎﻧﺘﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎرﺑﺮان را در ﻣﻮارد ﺑﺴـﯿﺎری ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ دﻧﯿﺎی
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﺷـﺒﮑﻪ و ﻧﺮم اﻓﺰار ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﭘﯿـﺪاﯾﺶ اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ و روش ﻫﺎی ﻣـﺪرﻧﯿﺘﻪ ی ﺑﺸـﺮ
اﺳﺖ.ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺗﺎ ﮐﺴـﯽ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮدن ﻫﺴـﺘﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻧﺒﻮد ﻣﺎﺷﯿﻦ در آژاﻧﺲ ﯾﺎ ﺗﺎ ﮐﺴﯽ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﻣﺤﻞ
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﺎﺷـﯿﻦ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ راﺣﺖ در ﻣﺴـﯿﺮی ﮐﻪ ﻫﺴـﺘﻨﺪ از ﯾﮏ ﺗﺎ ﮐﺴـﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﻋﺘﻤﺎد و ﺳـﺮﯾﻊ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳـﺨﻨﺎن ﻓﺰوﺷـﻨﺪه ﻓﺮﯾﺐ ﻧﻤﯽ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ از
ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺧﺮﯾﺪاری ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﺴﯿﺎر و ﮔﺴﺘﺮده و ﻣﺸﺎﻫﺪه ی اﻧﻮاع ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﺎ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﮏ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﻪ ی ﻣﻮارد اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪ......
ﭘﺲ ﺗﺎ اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷـﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ آﯾﻨـﺪه ی دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ و در آﯾﻨـﺪه ای ﻧﻪ ﭼﻨـﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ و
ﻫﻤﻪ ی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﯾﻨﺮﺗﻨﯽ و اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد.

وا ﺳ ﻄ ﻪ ﮔﺮ ی ا ﻟ ﮑ ﺘﺮ و ﻧ ﯿ ﮑ ﯽ ﯾ ﺎ ﺑ ﺎزا ر ﯾ ﺎ ﺑ ﯽ ا ﻟ ﮑ ﺘﺮ و ﻧ ﯿ ﮑ ﯽ :
در واﻗﻊ ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻊ از واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ :اداره و ﮐﻨﺘﺮل ارﺗﺒﺎط
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺘﻪ ی رﺳﺎﻧﻪ ای )ﻫﻤﭽﻮن اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ( ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺑﺮای ﺷـﺨﺺ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿـﮏ اﺳﺖ.و در واﻗﻊ ﺳﻮدی اﻧـﺪک از ﻣﻌـﺎﻣﻠﻪ ی ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮی ﺑﺎﻣﺸﺘﺮی ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و اﺑﺰارﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ دﺳـﺖ
واﺳﻄﻪ ﮔﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ.ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی ﯾﺎ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﺜﺎﻟﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻃﻮر ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ:ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎی ﻓﺮﯾﻠﻨﺴﺮی ﮐﻪ
اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ و اﻓﺮادی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر در آن ﻋﻀﻮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧـﺪ و ﭘﺮوژه ای اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد دارﻧﺪه ی آن وﺑﺴﺎﯾﺖ ﻣﺒﻠﻐﯽ را از ﻫﺮ
دوی آن اﻓﺮاد ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان واﺳـﻄﻪ ﮔﺮ اﻟﮑـﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﻣﺤﯿـﻂ را ﺑﺮای آﻧـﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آورده اﺳﺖ ﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ و ﺑﺴـﯿﺎری از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫـﺎ و
وﺑﺴﺎﯾﺘﻬﺎی اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ......

ﺑ ﺎزا ر ﯾ ﺎ ﺑ ﯽ ا ﻟ ﮑ ﺘﺮ و ﻧ ﯿ ﮑ ﯽ :
ﻣﻌﻨـﺎی ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ از واﺳـﻄﻪ ﮔﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ و در واﻗﻊ ﻋﻤﻼ ﻓﺮاﺗﺰ از ﯾﮏ راه اﻧـﺪازی وﺑﺴﺎﯾﺖ و ﺛﺒﺖ داﻣﻨﻪ و
ﺧﺮﯾﺪاری ﻫﺎﺳﺖ و....اﺳﺖ.در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری در زﻣﯿﻨﻪ ی ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻋﻠﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
آﻧﻼﯾﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ا ﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻠﯽ و ﺟﺎﻣﻊ از آن داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯿﻢ ﺑﺎزرﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﮐﻠﯿﻪ ی ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت و اراﺋﻪ ی ﺧـﺪﻣﺎت از
ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﮐﻪ ﻣﻮاردی ﭼﻮن اﯾﻤﯿـﻞ ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨـﮓ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟـﺎ دارد و ﺑﻪ ﺑﺎزرﯾـﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ  ،ﺑﺎزرﯾـﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ وب و آﻧﻼـﯾﻦ ﻫﻢ ﻣﯽ
ﮔﻮﯾﻨﺪ.در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﮔﺮو داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.و در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﻮد ﺷﺨﺺ و ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای
روﻧﻖ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد و ﺑـﺪﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺎزار ﻫﺪف در دﻧﯿﺎی ﻣﺠﺎزی وﺑﺴﺎﯾﺘﯽ را راه اﻧﺪازی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دﯾﮕﺮ ﺻـﺤﺒﺘﯽ از واﺳـﻄﻪ ﮔﺮ وﻣﯿﺎﻧﺠﯽ
ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ.

ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و واﺳﻄﻪ ﮔﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ اﺳﺖ.
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