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 چکیده مدیریتی

به یک زه اما امروشد در اوایل ظهور تجارت الکترونیک کشور امریکا محور اصلی رشد تجارت الکترونیک محسوب می

 از. است ودهب دالر تریلیون 20.795 معادل ۲۰۱۵ سال در  جهان در retail فروش کل. ه استشد تبدیل پدیده جهانی

 دالر تریلیون 1.915 به رقم این ۲۰۱۶ سال در  که بوده مربوط الکترونیک تجارت به  دالر تریلیون 1.548 میزان، این

فروشی در آن دهفروش خر % کل11.7میلیارد دالر از این مبلغ به امریکا اختصاص دارد که معادل  ۳۹۴.۴. است رسیده

اهد رسید که تریلیون دالر خو 4.058به  2020کشور است.طبق مطالعات انجام شده فروش تجارت الکترونیک تا سال 

 فروشی است.% از کل هزینه خرده14.6معادل 

فروش  %4.4 و در واقع % افزایش داشته است15 معادل 2016در سال  FMCGصنعت  در تجارت الکترونیکارزش 

های تجارت از برترین شرکت  Alibabaگرفته است. آمازون واز طریق تجارت الکترونیک صورت  FMCGکاالهای 

کا از طریق در امری 2016فروشی در سال ین خرده% از کل فروش آنال43ستند و چه بسا الکترونیک در سطح جهان ه

 Alibabaهای گروه ر چین از طریق وبسایت% از فروش آنالین کشو80نیز  2014است. در سال آمازون صورت گرفته

اری شد خرید Walmartتوسط  2016فروشی در امریکا است که در سال های برتر خردهاز دیگر شرکت Jetاست. بوده

ایین ر روی قیمت پدرآمد. این وبسایت تاکید خود را به جای ارسال سریع کاال ب Walmartای از و به عنوان زیرمجموعه

 گذارد.محصوالت می

است. صنعتی هرشد بسیار بزرگی را شاهد بود در طی چند سال گذشتهنیز  بازار محصوالت زیبایی و مراقبت شخصی

است. ود گرفتهیار خشد، امروزه تجارت الکترونیک را نیز در اختهای فیزیکی محدود میکه پیش از این تنها به فروشگاه

والت میلیارد دالر به صورت آنالین خرید محص ۲۴.۳کنندگان مصرف Euromonitorطبق اظهارات  ۲۰۱۵در سال 

از  بود. (%3.3) 2010برابر سهم بازار آنالین در سال  ۲کل بازار و  %۶.۵زیبایی و مراقبت شخصی داشتند که معادل 

است تهای داشههای تولید کننده محصوالت آرایشی و زیبایی که در زمینه تجارت الکترونیک رشد گستردبرترین شرکت

 است. میلیارد دالر فروش آنالین داشته 1معادل  2016را نام برد که در سال  Estée Lauderتوان می

توان می آن موفق هایاز نمونهشود که در ایران نیز تجارت الکترونیک به عنوان یک پدیده نوظهور شناخته می

ای از ه خالصهنها بی به جزئیات بیشتر در این گزارش تکاال، بامیلو و شیپور را نام برد که به دلیل عدم دسترسدیجی

 ن فروشگاهآن در ای شهروند و چگونگی تجربه خرید آنالیهای زنجیرهمعرفی آنها  و همچنین به بررسی موردی فروشگاه

 .پردازیممی

فروش  2016ال در ستوان به صنعت قطعات خودرو اشاره کرد. تجارت الکترونیک میبه عنوان نمونه دیگری از رشد 

% افزایش 16است که نسبت به سال گذشته خود میلیارد دالر بوده 7.4آنالین قطعات خودرو در امریکا معادل 

کار خود بوده و زیرمجموعه جدیدی تحت عنوان ودر حال گسترش کسب Amazonاست. در این راستا شرکت داشته

Amazon Auto Parts است.اندازی کردهراه 
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 FMCG  و الکترونیک تجارت

به ژوئن  منتهی هماه 12در شود، در حالیکه این صنعت به صورت کلی یک صنعت با رشد بسیار پایین محسوب می

ارزش ، ندتقلیل پیدا ک% 1.2به  2017در سال  مقداربینی می شود که این پیش و % داشته1.6 رشدی معادل 2016

های % فروش کاال4.4 2016در سال % افزایش داشته است. 15 2016در سال صنعت این  در یکتجارت الکترون

FMCG  2025 . در سالمی باشدمیلیارد دالر  48معادل گرفته که این مقدار از طریق تجارت الکترونیک صورت 

 150معادل  ،FMCG% کل ارزش 9از طریق تجارت الکترونیک به  FMCGشود که فروش کاالهای بینی میپیش

 میلیارد دالر برسد.

 %79 ست. در چیناهمواره در حال تغییر  آنها نیازها، نسبت به ارزش مصرف کنندگانکمبود وقت و آگاهی فزاینده  

 %44اسپانیا  کنند. درآمد انتخاب میوفروشگاه خود را با توجه به نزدیکی به منزلشان و سهولت در رفت ،از خریداران

 یک ساعته تحویل ، حتی با قیمت باالترجویی در زمان کمک کندمحصوالتی هستند که به آنها در صرفهافراد به دنبال 

 نسبت به انتظار در الویت است.

تصمیمات  Z (Generation Z)سال آینده نسل  10بخشند. تا را تسریع می رشداین  نیز ییرات جمعیت شناختیغت

رنتی رهای اینته ابزاباند. آنها همواره در فضای غیر دیجیتال نفس نکشیده این نسل تاکنون هرگز خرید را خواهند گرفت.

ی آمدند، مار مشرسد و با برندهایی که زمانی بی هویت به خود متصل هستند. فضایی که در آن صدای آنها به گوش می

ه ب 2020ال سم تا که این رقهای هوشمند دارند گوشی ،کنند. امروزه بیش از نیمی از جمعیت بزرگسالارتباط برقرار می

 تفرمپل در را آنها بایست می کنند پیدا دست خریداران به که هستند مایل برندها اگرخواهد رسید.  %80

 .کنند مالقات خودشان

حصوالت م، ارائه پیشنهادات جدیدارائه ماه گذشته شاهد  12. در تقاضاست سریع کردن برآورده رضه، همانع

وت از ه مدلی متفاایم، که بر پایبوده  Instacartو  Amazon ،Alibaba ،Uberاز سوی  متنوع تر و گسترده تری

کنند: کنندگان جهانی را تامین میآنها خواسته اصلی مصرف .اندساخته شده FMCGفروشی سنتی کاالهای خرده

 آمار؛ ودسوب می شنیز محوزه سایر فعاالن این حبیانگر یک مشکل برای  تعداد این فروشگاه های مدرن،. افزایش راحتی

 بیشتری بازار سهم از شوندمی بازار وارد همه از اول که آنالینی فروشانخرده که دهندمی نشان ما ارقام و

رابری سهم ب 3درصد در فرانسه، و یا تفاوت  40. یک تفاوت معادل حداقل برندمی بهره خود بعدی رقیب به نسبت

 .می شود بازار در انگلستان

درست و یک انتخاب  FMCGمحصوالت آنالین فروش فضای در گذاری سرمایهدهند که آمار و ارقام پیشنهاد می این

انگیز. اما متاسفانه به همین سادگی ای هیجانکار، خریداران ارزشمند و آیندهوهای بزرگ کسباست: فرصتهوشمندانه 
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یقات تطبیقی که آنالین نشود، اهمیت کلیدی دارد. طی تحقنیست. حصول اطمینان از اینکه فروش آفالین قربانی فروش 

 سال 1 از پس فرانسوی و انگلیسی خریدارانن. فرانسه و چین انجام دادیم، متوجه شدیم که در سراسر انگلستا

. در صورتیکه تمایز واضحی به هنگام ارائه پیشنهادات کردندمی خرج کمتری مبلغ الکترونیک، تجارت از استفاده

 . این نشان دهنده یک ریسک عمده برای این صنعت است ،ن و آنالین وجود نداشته باشدآفالی

الین % از کل فروش آن43های تجارت الکترونیک در سطح جهان هستند. از برترین شرکت Alibabaآمازون و 

ارت وش تج% از رشد فر53ست. این شرکت ایکا از طریق آمازون صورت گرفتهدر امر 2016فروشی در سال خرده

 الکترونیک در امریکا را به خود اختصاص داده است.

 1994امریکایی است که در سال  (Cloud Computing)یک شرکت تجارت الکترونیک و رایانش ابری  آمازون

اندازی شد. این شرکت از نظر فروش کلی و ارزش بازار در جهان در رتبه اول قرار تاسیس و راه  Jeff Bezos توسط 

 آید. شمار میبه  Cloud Infrastructureکننده خدماتو بزرگترین تامیندارد 

فروش امریکا شناخته ترین خردهپیشی گرفت و ارزشمند  Walmartآمازون از لحاظ ارزش بازار از  2015در سال 

  .شد

 2015آمازون در سال  -1 جدول

 میلیارد دالر 107 در آمد

 میلیارد دالر 2.223 اتیدرآمد عملی

 میلیون دالر 596 سود خالص

 میلیارد دالر 65.444 هاکل دارایی

 میلیارد دالر 13.384 حقوق صاحبان سهام

 اعالم کرده است: نیز آمازون عملکرد فروش را اینگونه 2016در اکتبر 

 2016عملکرد آمازون در فروش تا اکتبر  -2 جدول

 است. میلیارد دالر رسیده 32.7% افزایش داشته و به 29ماهه سوم  3ش فرو

 است. میلیارد دالر رسیده 30.4% افزایش داشته و به 31ماهه دوم  3فروش 

 است. میلیارد دالر رسیده 29.1% افزایش داشته و به 28ماهه اول  3فروش 
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 :دول زیر گزارش شده استبه شرح ج 2016در سال مالی همچنین عملکرد مالی آمازون 

 2016عملکرد آمازون در سال مالی  -3 جدول

Gross margin +33.04 
Operating margin +2.25 

Pretax margin +1.47 
Net margin +0.56 

را عالی  دعملکرد فروش سه ماهه اول سال خوآمازون به عنوان بزرگترین خرده فروش جهان،  ،2016در آوریل 

باعث  Amazon Web Services Cloudشد. خدمات  این شرکت سهامقیمت % 12 رشد ، که باعث گزارش کرد

ور آسود  وکسب دستاوردهای بسیاری برای این شرکت شده است و باعث شده چهارمین سه ماهه پیاپی سودآور خود 

 ترین سه ماهه خود تا کنون را اعالم کند. 

مدیر عامل این   Jeff Bezosکند. چرا که آور خود، سود بسیار کمی را اعالم میفروش سرسامآمازون اصوال بر خالف 

و  راتحویل خوارب دهد. از آن جمله: مراکز پخش جدید،های بزرگی در موارد مختلف انجام میگذاریشرکت، دائما سرمایه

تند ولی درآمد هم % افزایش داش25ای عملیاتی هبا وجود اینکه در این سه ماهه هزینهکاالهای الکترونیک درب منزل. 

رای بازه زمانی بمیلیون دالر فروش  22.72% افزایش نسبت به  28میلیارد دالر رسید ) 29.1افزایش داشت. فروش به 

ون دالر زیان کرده میلی 57میلیون دالر رسید. در حالیکه در سال گذشته  513مشابه در سال گذشته( و سود آمازون به 

 میلیون دالر بوده است.  596معادل  2015در واقع مجموعا سود این شرکت برای سال  بود.

Amazon Web Services  که فضایserver دهد سهم بزرگی در اینهای دیگر اجاره میکامپیوتری به شرکت 

میلیون  195ا میلیون دالر بوده است که در سال پیشین تنه 604است. چه بسا درآمد عملیاتی این بخش سود داشته

 است. دالر بوده

Amazon Web Services  که میلیارد دالر داشته است 2.57در آمدی معادل  2016در سه ماهه نخست سال 

ر طی یک کار تجارت الکترونیک آمازون دو% افزایش داشته است. کسب64نسیت به همین سه ماهه در سال گذشته 

 % رشد داشته است. 25.6سال 

یر عوامل و سا های سربار، رقابتکسب و کار با حاشیه پایین است که این موضوع تحت تاثیر هزینه فروشی یکخرده

وده است، در ب%  2 است و آمازون هم استثنا نیست. حاشیه عملیاتی تجارت الکترونیک آمازون در این سه ماهه کمتر از

 است. % اعالم کرده 23.5حاشیه عملیاتی معادل   AWSحالیکه 
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رابر همین بازه ب 9میلیون دالر اعالم کرد که  857 معادل 2016سه ماهه اول سال  خود را در درآمد خالصن آمازو

ف است. بر خال  Amazon Web Servicesبوده است، که همچنان این سود را عمدتا مدیون  2015 زمانی در سال

مدیر مالی  Brian Olsavskyش دهد و چه بسا های خود را کاهگذاریشود آمازون قصد ندارد که سرمایهآنچه تصور می

د در سومین انبار عمده جدی 18کرد که آمازون قصد دارد  ماعال 2016در سال  conference callآمازون در طی یک 

 هایی(. این انبارها انبار2015)سه برابر تعداد انبارهای افتتاح شده در بازه زمانی مشابه در سال  سه ماهه سال افتتاح کند

 کنند.هستندکه در آنها سفارشات مشتریان را پردازش می

 2016در سه ماهه سوم سال 

 میلیارد دالر رسیده است. 32.7% افزایش داشته و به 29فروش  -

اه پیشین منتهی به م 12میلیارد دالر رسیده است. )در مقایسه با  14.6% افزایش داشته و به 49جریان نقدی عملیاتی  -

 میلیارد دالر بوده است.( 9.8این عدد تنها  که 2015سپتامبر  30

 است.ن دالر بودهمیلیو 575افزایش داشته و  2015میلیون دالر سه ماهه سوم سال  406درآمد عملیاتی در مقایسه با  -

 است.بوده میلیون دالر 252افزایش داشته و  2015میلیون دالر سه ماهه سوم سال   79 سود ویژه در مقایسه با -

 عملکرد آمازون، مقایسه سه سال )اعداد در هزار ضرب شوند( -4 جدول

 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 

 74،452،000 88،988،000 107،006،000 درآمد

 20،271،000 26،236،000 35،355،000 سود ناخالص

 745،000 178،000 2،233،000 درآمد عملیاتی

 274،000 -241،000 596،000 سود خالص

Amazon Fresh  های یکی از زیر مجموعهAmazon.com  است و خدمات خود را به تدریج با هدف قرار دادن

های محلی برای تحویل اقالم محلی مشارکت دهد و با فروشگاههای خاصی از مناطق مختلف شهری ارائه میقسمت

ز طریق وارد کردن کد پستی خود، در دسترس بودن این خدمات کند. وبسایت این شرکت اجازه می دهد تا کاربران امی

لیفرنیا، نیوجرسی، نیویورک، فیالدلفیا و اهایی از ایاالت متحده امریکا از جمله کرا بررسی کنند. این خدمات در بخش 

ید زمان مناسب تواندهد. شما همچنین میشود و طیف وسیعی از خواربار را درب منزل شما تحویل میواشنگتن ارائه می

بایست سفارش خود را صبح ثبت کنید و چنانچه شب تحویل را نیز مشخص کنید. برای تحویل در همان روز، می

شود.ثبت سفارش با سفارشتان را ثبت کنید، صبح اول وقت روز بعد سفارش شما درب منزلتان تحویل داده می

Amazon Fresh   مرحله است. 3شامل 

 (.ره شماروزم آفتاب و تمام نیازهایفرنگی، گوشت، ماهی، کرم ضدتوت) ما خریداری کنید دهاالعاز مجموعه فوق .1
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وز رول وقت اروز و ساعت تحویل را مشخص کنید و ما به سرعت در همان روز و یا صبح ) زمان تحویل را مشخص کنید .2

 .(بعد درب منزل تحویل شما می دهیم

حصوالت ممانند و زده باقی میزده، یخهای یخای است که غذاگونه سرویس سرد ما به) سریع و تازه دریافت کنید .3

 .(مانندتازه، ترد و تازه می

 از جمله مزایای این خدمات:

 ها و سبزیجات تازه و با کیفیت با بهترین قیمتمیوه 

 ها را بها و سبزیجات دلخواه شمکنیم تا میوههای محلی: ما با کشاورزان محلی شما مشارکت میطعم 

 اید.ای به دست شما برسانیم که انگار خودتان انتخابشان کردهگونه

 شود.سفارش شما با دقت انتخاب می شود و توسط کارشناس کیفیت بازرسی می 

 زده و ه، یخما تازای که خواربار شبندی می شوند به گونهمانند. تمام اقالم توسط افراد بستهغذاه تازه می

 مانند.باقی میهمانگونه که مطلوب شماست 

دالر است که البته خود  14.99ماهیانه   Amazon Primeحق عضویت این خدمات برای مشترکین

فقط به   Amazon Freshر هزینه دارد. در حالیکه سال گذشته خدماتالد 99ساالنه   Amazon Primeسرویس

  Amazon Primeعضو ییمریکاآ یوارهاندالر بود. امروزه در حدود نیمی از خا 299صورت سالیانه بود و هزینه آن 

 هستند.

ه دادند، به این نتیجشرکتی که خدمات تحویل خواربار در منزل را انجام می 4بر روی   Bloombergطی تحقیقات

 دهد.ترین خدمات را در محدوده نیویورک ارائه میارزان Amazon Freshرسید 

Alibaba Group  در حوزه های را  خود فروش که فروش و خدمات پس ازیک شرکت تجارت الکترونیک چینی است

C2C  ،B2C  وB2B فروشی و رایانش هایی چون فروشگاه اینترنتی، خردهو در زمینه کردهوب فراهم و ق پرتال یاز طر

 کند.    ابری فعالیت می

تا  دو، 2012شروع به کار کرد. در سال  Alibaba.com شد وتاسیس   Jack Maتوسط 1999این گروه در سال 

به   Alibabaتشرک  C2Cاند. پرتال میلیارد دالر فروش داشته 170تریلیون یوان معادل  Alibaba، 1.1های از پرتال

ننده جهان به وبسایت پربی 20و یکی از کرده میلیارد محصول عرضه  1است، نزدیک به   ebayکه مشابه  Taobaoنام 

 آید. شمار می
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است و در سپتامبر های این گروه بودههای تحویلی در چین مربوط به وبسایتسته%  از ب60، 2013در مارس  

لتفرم محبوب ترین پ است.بوده  Alibabaهای گروه% از فروش آنالین کشور چین از طریق وبسایت80نیز  2014

کارمند   36.465، 2015این گروه تا پایان سال  متعلق به این گروه است. Alipayپرداخت آنالین در چین به نام 

 کارهای این گروه عبارتند از:وبرخی کسبداشته است. 

Taobao.com TMALL.com AliExpress 

Alibaba.com 1688.com Alibaba Cloud 

 

                  

jet  ر یک شرکت تجارت الکترونیک امریکایی که دفتر اصلی آن د. استهای برتر خرده فروشی در امریکا از دیگر شرکت

 را به آمازون فروخته بود(  diapers.com)که شرکت قبلی خود به نام   Marc loreکه توسطباشد. این شرکت نیوجرسی می

. کرداندازی و معرفی راهرا  Nate faustو   Mike Hanrahan رسماً دو وبسایت 2015ژوئیه سال  15تأسیس شده است، در 

 . و ...  Alibaba ،Goldman Sachs ،Google venturesبرخی سرمایه گذاران این شرکت عبارتند از: 

ریداری کند میلیارد دالر خ 3.3را به قیمت   jet.comرسماً اعالم کرد که قصد دارد  2016در آگوست   Walmartشرکت 

 می شد(. ن پرداختمیلیون دالر به طور سهام که در طی زمان به موسسین و سایر اشخاص معی 300میلیارد دالر پول نقد و  3)

Jet.com  سپتامبر به یک شرکت زیرمجموعه از  ۱۹درwalmart  .تبدیل شد 

ن حاضرند فروخت، بر این باور بود که کاربرا Amazonرا به   diapers.com 2016در نوامبر   Marc Loreپس از اینکه 

  Loreدر ابتدا  د آنالین صرف کنند.جویی بیشتر بر روی خریدهای خود، زمان بیشتری را به هنگام خریدر صورت امکان صرفه

یک انتخاب  کرد و تصمیم گرفت آن را با  Sam’s Clubو   Costcoاقدام به خلق یک وبسایت بر اساس هزینه اشتراک مانند 

 یمت پایینقترکیب کند، اما با این تفاوت که به جای ارسال سریع تاکید خود را بر روی   Amazon Primeگسترده همانند

 بگذارد. محصوالت

اندازی یلی زود پس از راهخدالر دریافت کند، اما  ۵۰ای معادل در ابتدا تصمیم بر این بود که این وبسایت هزینه اشتراک ساالنه

 این مسئله منتفی شد و امکان استفاده از آن رایگان شد. 

Jet  دهد. ارسال را ارائه می ازگشت رایگان کاالروز و همچنین ضمانت ب 5تا  2دالر ارسال رایگان بین  35برای سفارشات باالی

 روز طول بکشد.  5ز شوند ممکن است بیش امی  freightباشد و ارسال کاالهایی که روزه برای هزاران کاالی ضروری روزانه می 2

 انید چند تودالر باشد )شما نمی ۳۵قبل از اعمال مالیات حداقل مبلغ سفارش بایست می ،برای ارسال رایگان سفارش شما

 5.99دالر هزینه ثابت ارسال  ۳۵های کمتر از سفارش را با هم ترکیب کنید تا به این رقم برسد(. شما باید برای سفارش

 ۲فع شماست که در هر سفارش خود بیشتر هزینه کنید. چنانچه مایلید که سفارش شما طی ندالر بپردازید. بنابراین به 
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بعد از ظهر ثبت کنید. بنابراین سفارشاتی که در  ۲ت که سفارش خود را تا پیش از روز کاری به دستتان برسد، بهتر اس

بر روی تاخیر در اثر نقص اطالعات و یا البته که این شرکت برند. روز زمان می ۲روزهای تعطیل ثبت شوند، بیش از 

 .نداردهوایی بد کنترلی  و شرایط آب

  دارندارسال امکان  ریکای آمایالت در امریکا و ناحیه کلمبیا 48به. 

 توسط  کن استد. سفارش ممنشوارسال می شرکتبندی های بستهفروشی و یا از انبارسفارشات از انبارهای شرکای خرده

ن رد. در چنیواهد کفروش دیگر و با بسته بندی متفاوت ارسال شود، که البته قیمت آن ثابت بوده و تغییری نخیک خرده

 ا که ما آنود، چرک فاکتور با شماره کارت اعتباری به نام شخصی غیر از شما در بسته دیده شمواقعی ممکن است که ی

 کنیم و برای شما ارسال می کنیم. فروشی دیگری خریداری میها را با نام خودمان از خردهکاال

 ای در هیچ هزینه اشتراک و یا هزینه سالیانهjet.com   .وجود ندارد 

  jet.comجویی در صرفه گزینه ی استفاده از

زمانیکه کاالی دیگری در سبد خرید خود دارید، این کاالها باعث کاهش قیمت  با اضافه کردن کاالهایی با نشانه  .1

بیسکویت  ش قیمتشوند. به عنوان مثال خرید کاالیی مانند خمیر دندان باعث کاهکاالهای موجود در سبد خریدتان می

 .شودای شما میو دستمال حوله

مانند  مشخصی ییبرای کاالها تا دهدمیاین امکان را به شما   Jetبا امتناع از گزینه ضمانت بازگشت رایگان کاال،  .2

گنجانده  آنالین ، هزینه کمتری پرداخت کنید )هزینه بازگشت بالقوه کاال بر روی قیمت خرید ای و ...دستمال حوله

 .است(شده

راکنش فروشان برای هر تچرا که خرده باعث کاهش هزینه می شود.  (debit card)کارت نقدی پرداخت از طریق  .3

 کنند. ای پرداخت میکارت اعتباری هزینه

Jet  در  ،دارندقیمت ن کاهش و امکان دهندکنندگان آنها اجازه تخفیف نمیکاالهایی که تولیداینگونه ادعا می کند که حتی

 .«از ابتدا پایین هستند » خواهند رسید چرا که به قیمت پایین تری به فروش Jetفروشگاه های 

 هایکاالهای ضروری روزانه از انبارjet.com  وز به ر 2های بنفش مخصوص تا حداکثر بندیو در بسته

 دست شما خواهند رسید.

  برای سایر کاالهاJet  رایتان ارسال بروز  ۵تا  2و سفارش شما را طی کرده فروشان دیگر شراکت با خرده

 کندمی

 jet.comروند خرید و تخفیفات در 

کنید. قیمت آن در به سبد خرید خود اضافه می  tideتجسم کنید به عنوان مثال در ابتدا یک مایع لباسشویی برند  .1

 کاهش پیدا کند.دالر  20.01دالر است که در اثر تخفیفات می تواند تا  20.19ابتدا 
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ظاهر می شود. حاال یک بسته پوشک  ار برخی کاال ها عالمتپس از افزودن یک کاال به سبد خرید، در کن .2

فحه دیده صکنیم. همانطور که درسبد خرید در سمت راست دالر به سبد خرید اضافه می 33.88پمپرز به قیمت 

 سید. ردالر  20.12به  20.19که از قبل در سبد خرید ما بود از   tideمی شود، قیمت مایع لباسشویی 

 

مچنان ه  tideکنیم. قیمت مایع لباسشویی دالر اضافه می 19.90به قیمت  charminال توالت یک بسته دستم شو

ر می دال ۳۳.۱۸به   pampersصرفه جویی( و قیمت پوشک  %0.45دالر می رسد ) 20.10تر آمده و به پایین

  جویی(صرفه %2.38رسد. )
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ود را به ن فصل تعطیالت، تبلیغات تلویزیونی خدر ای mashable  «Jet.comطبق اخبار منتشر شده در وبسایت 

در این  jet.comه پس از تبلیغات فراوان تلویزیونی در طول سال گذشت .«قصد تراکم باالی تبلیغات دیجیتال رها کرد

ع از ماه ر واقدفصل تعطیالت کامال از تبلیغات تلویزیونی کنار کشید و توجهش را به دنیای دیجیتال معطوف کرد. 

گذشته  برابر هزینه دیجیتال خود در سال 250خریداری شد، بودجه آنالین خود را   walmartکه توسط  آگوست

 است.تر بوده ، بیشسایت های تجارت الکترونیک بزرگتر از خودش نیزتعیین کرد که از بودجه تبلیغات آنالین تمامی وب

 Amazonشرکت  ضاد آن را در پیش گرفت. رویه مت jet.comبه عنوان رقیب قدرتمند  Amazonدر همین حال، 

 ونی بسیارلویزیتهای بازرگانی تلویزیونی کمی خسیس است، در این فصل نسبت به تبلیغات که اصواًل در زمینه آگهی 

اقع هزینه بیشتر خرج کرد. در و  Macy’sو   Walmart ،Targetولخرجی کرد و از تمام رقیبان بزرگ خود از جمله 

را تنها  targetاز همین بازه زمانی در سال گذشته بیشتر بوده است، در حالیکه  Amazon  76%ونی تبلیغات تلویزی

نیز تقویت  شرکت حضور آنالین خود را ۳کاهش داشته است. الزم به ذکر است هر  Walmart ۱۰%افزایش داد و  ۵۴%

 اند.داشته . افزایشWalmart 161%   و   Target% افزایش، 224کردند: آمازون 

ترین فصل تعطیالت مفید واقع شده و طبق اظهارات این شرکت، موفق  Amazonتبلیغات تلویزیونی عظیم شرکت 

 jet.com  2016تا ماه آگوست سال  Walmartطبق اظهارات خبرنامه وبسایت  است. را از نظر فروش تا کنون داشته

 است به:  موفق شده

  میلیون  12ارائهsku الیتدر اولین سال فع 

 ه بجدید  یک پایگاه مشتری از مشتریان شهری و نسل وای با اضافه شدن بیش از چهارصد هزار خریدار

 صورت ماهیانه

  سفارش روزانه ۲۵۰۰۰میانگین 
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 ای فروش و برندهای شریک در جهت ایجاد یک مجموعه جذاب و متمایز برخرده 2400ای از مجموعه

 کنندگانمصرف

 ارسال  حویل وجویی در مواردی که با هم ته مشتریان در زمان واقعی با صرفهارائه برترین فناوری که ب

ل ب در دهای لجستیک و زنجیره عرضه که اغلدهد که این کار از طریق کاهش هزینهشوند، پاداش میمی

 گیرد.است، صورت می ها نهفتهقیمت

 تجارت الکترونیک و صنعت زیبایی

آن به  دالر تریلیون 1.548که  تریلیون دالر بوده است 20.795معادل  ۲۰۱۵در جهان در سال   retailکل فروش 

تریلیون  1.915این رقم به  ۲۰۱۶این در حالی است که. در سال  .مربوط بوده استتجارت الکترونیک در سطح جهان 

کل فروش  %11.7ل معاد این رقم دارد که صمیلیارد دالر از این مبلغ به امریکا اختصا ۳۹۴.۴ که رسید خواهد دالر

 فروشی در آن کشور است.خرده

ورت ص% از فروش آن از طریق تجارت الکترونیک 4.4الزم به ذکر است در حال حاضر  FMCGدر مورد صنعت 

شود تا سال بینی میمیلیارد دالر بوده است که پیش ۴۸معادل  2016در سال  FMCGگیرد. تجارت الکترونیک می

 ر برسد. میلیارد دال ۱۵۰به  2025

 
 2020تا  2015حجم تجارت الکترونیک خرده فروشی از  -1 نمودار

تی که است. صنعدر طی چند سال گذشته بازار محصوالت زیبایی و مراقبت شخصی رشد بسیار بزرگی را شاهد بوده

 است. رفتهگخود  لکترونیک را نیز در اختیارشد، امروزه تجارت اهای فیزیکی محدود میپیش از این تنها به فروشگاه
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حصوالت میلیارد دالر به صورت آنالین خرید م ۲۴.۳کنندگان مصرف Euromonitorطبق اظهارات  ۲۰۱۵در سال 

 بود. (%3.3) 2010در سال برابر سهم بازار آنالین  ۲کل بازار و  %۶.۵زیبایی و مراقبت شخصی داشتند که معادل 

 %۸ی ال %۶به  2015داد اما تا سال از کل فروش آن را تشکیل می %۵الی  %۴تنها  2012ا سال تجارت الکترونیک ت

وزه ها بود، اما امررسید. پیش از این دلیل خرید آنالین مشتریان صرفا راحتی بیشتر و امکان مقایسه قیمت

 برند.کنندگان از خرید آنالین بیشتر لذت میمصرف

ن حاتبوییدن و ام آفالین محصوالت زیبایی خود کامال راضی بودند، چرا که فرصت لمس،پیش از این، افراد با خرید 

وکس لهای مد و کاال داد. از این رو این باور وجود داشت که که محصوالت زیبایی همانندکردن آن محصول را به آنها می

های شخصی راقبتمشود صنعت زیبایی و بینی میدر زمینه فروش آنالین موفق نخواهد بود. اما بر خالف این تصور، پیش

ر سریعتر از براب ۴های آنالین رشدی معادل کانال باشد. رشد داشته %۸ساالنه بالغ بر  2019در اروپا تا سال 

 :اندداشتهدر این زمینه نقش  که عوامل  متعددیچند نمونه از  های ثابت و فیزیکی دارند.فروشگاه

فاده از راه اندازی کرد که با است  Makeup Geniusاپلیکیشن یه نام یک  L’Oréalبرند  2014در سال  .1

مورد  کاالی کند تا شخص بتواند پیش از خریدآن دوربین جلوی موبایل به عنوان یک آینه مجازی عمل می

به  هره برایرا به صورت مجازی امتحان کند. این اپلیکیشن از تکنولوژی پیشرفته تشخیص چآن نظر خود 

 کند.فاده میتمحصوالتی مانند رژلب و یا خط چشم اس کار بردن

که  Eldridgeای در فضای مجازی فعالند. که به صورت حرفه Lisa Eldridgeای، مانند های حرفهآرایشگر .2

 یسایتی بانین وبهای مجازی دارد، اپلیکیشن موبایلی اختصاصی خود را دارد و همچمیلیون فالور در شبکه ۳

 گذارد.های مجازی به اشتراک میویدیوهای آموزشی آرایشی رایگان در شبکهترافیک باال. او 

ثیر یبایی بسیار تا)بالگرهای ویدیویی( ها . این افراد در دنیای ز vloggerقدرت در حال افزایش بالگرها و  .3

ار در ثیر گذیک فرد تا Zoellaای قدرت بیشتری دارند. به عنوان مثال گذارند و حتی از آرایشگران حرفه

رند بهای خود یک رژگونه در یکی از پست Zoellaمیلیون فالور داشت.  ۱۱یوتیوب بود که بیش از 

Topshopافزایش  %۴۰کند و این برند شاهد را توصیه میclickthrough  شود. این در وبسایتش می

 میزان توسط هیچ ابزار تبلیغاتی دیگری میسر نخواهد بود.

Beauty بت رشد بیشتری به نسpersonal care  بیشترین میزان نفوذ تجارت  2015داشته است. در سال

 الکترونیک در این دسته بندی به ترتیب زیر بوده است:

1. Skin care   

 کیت های زیبایی و مراقبت از پوست .2
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 لوازم آرایشی رنگی .3

 عطر .4

 هایی که در زمینه تجارت الکترونیک زیبایی غالب هستند:وبسایت

 کنندگان گفتند که آمازون انتخاب اول آنهاست(صرفاز م %۷۳آمازون ) .1

2. Walmart   وSephora (۴۲% Walmart  ۳۵و% Sephora) 

حاظ سهم کشور چین از ل  گیرد.صورت می ی فیزیکیها% از فروش محصوالت زیبایی در فروشگاه93اما همچنان 

 %۷.۷ با امریکا، %۱۰.۶ا ب انگلستان ترتیباز آن بهاولین رتبه را دارد و پس  %۱۸.۱بازار فروش آنالین محصوالت زیبایی با 

 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند. %۶.۴با  جهانو 

در  ارد دالر رسید.میلی 275افزایش داشته و به  %۳.۹معادل  2015ارزش بازار لوازم آرایش در سراسر جهان در سال 

 له:های خوبی برای رشد وجود داشته که از آن جماین صنعت فرصت

 Amazon Subscribeو  Birchbox  ،Dollar Shave Clubهای اشتراکی و آبونمانی: مانند مدل .1

&Save ( 2015در سال Birchbox   یک میلیون وDollar Shave Club  ۳.۲ میلیون کاربر داشتند). 

 .(ستارشد داشته  2015در سال  %۱۳کل بازار الکچری )تجارت الکترونیک محصوالت زیبایی الکچری .2

وش محصوالت درصد از فر ۸ دهند.فروشان را به وبسایت برندها ترجیح میاز خریدران خرید آنالین از خرده ۲۰%

از کل فروش  %25آمازون  میلیارد دالر داشت. 32گیرد که ارزشی معادل زیبایی در امریکا به صورت آنالین صورت می

 درصد. Walmart  10دهد و آنالین را تشکیل می

ز طریق تجارت از فروشش در جهان را ا %۸درصد از فروشش در امریکا و  Estée Lauder 12 برند ه زیباییدر زمین

 75گیرد و یمدرصد از فروش آنالین مستقیما از وبسایت برند صورت  L’Oréal ۲۵برند  آورد.الکترونیک به دست می

روش آنالین فیک میلیارد دالر  2015در سال   L’Oréalفروشی مانند آمازون. های خردهدرصد باقی از طریق وبسایت

 داشته است.

جارت تارد. های شخصی نقش کمتری دتجارت الکترونیک در زمینه زیبایی نقش بزرگی دارد اما در زمینه مراقبت

و، های شخصی )مراقبت از مدهد، اما در مورد محصوالت مراقبت% بازار زیبایی را تشکیل می9در حالیکه  الکترونیک

 است. %۳.۱های بانوان( تنها دئودورانت، شستشوی دهان، مراقبت

دهند که این % از فروش آنالین محصوالت مراقبت شخصی را تشکیل می82مجموعا  Targetو  Walmartآمازون، 

% ، 19.4همچنان پیشرو است و   walmartآمار بسیار متمرکز تر از فروش آفالین است. در زمینه فروش آفالین، 
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target ۱۲.۱%ها و % و داروخانه16.6ها ، مجموعه سوپر مارکتDollar store  فروش محصوالت مراقبت 24.7ها %

 شوند.شخصی را شامل می

Estée Lauder 

Estée Lauder Companies  ت محصوال و عطر آرایش، پوست، از مراقبت محصوالت فروشنده و کننده تولید

 و فروخته توزیع ورکش 150 بر بالغ در المللی بین های بازار در که دارد متنوعی های برند شرکت این .است مو از مراقبت

 و دارد کارمند46000 از بیش .شد تاسیس امریکا متحده ایاالت در نیویورک در 1946 سال در شرکت این .شوند می

 ز:ا عبارتند Estée Lauder Companies های برند .است داشته 2015 سال در خالص فروش دالر میلیارد11.26

Prescriptives Clinique Aramis Estée Lauder 

M·A·C Tommy Hilfiger Origins Lab Series 

Donna Karan New 

York 
Bobbi Brown La Mer Kiton 

Bumble and bumble Jo Malone London Aveda DKNY 

Smashbox Tom Ford Darphin Michael Kors 

Ermenegildo Zegna AERIN Tory Burch RODIN olio lusso 

Le Labo 
Editions de Parfums 

Frédéric Malle 
GLAMGLOW By Kilian 

 Estée Lauder محصوالت آنالین فروش اصلی های پلتفرم

Sephora Macys Nordstrom The bay 

Amazon 
Fragrances and 

cosmetics 
Boots )انگلستان( 

Feel Unique 
 )انگلستان(

Tmall )ینچ(    
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 )بانز چینی آنالین B2C فروشی خرده وبسایت ( Tmall وبسایت روی بر را خود فروش Clinique برند که زمانی

کوچک  های شهر از ها کننده مصرف این از بسیاری. کرد جذب جدید کننده مصرف 100000 اول سال در کرد، شروع

 .شدند نمی توزیع اصالً  یا شتنددا ضعیفی پخش آنها در محصوالت این که شهرهایی بودند، چین

اندازی راه Bobbi Brownو   Cliniqueهایبرای برند 1996شرکت در سال  اولین وبسایت تجارت الکترونیک این

 کشور دارد.  30سایت تجارت الکترونیک و تجارت موبایلی در بیش از  1100شد. امروزه بیش از 

صنعت  % این1.5افزایش فروش بوده که بیش از میانگین  %۸شاهد  2015این شرکت در سومین سه ماهه سال 

 شرکت کنندگان، حضور محصوالت خالقانه و نوآورانه است. ایندهنده پذیرش مصرفاست. این موضوع نشانبوده

داری تر هستند را خریهایی که برای نسل هزاره جذابگذاری مجدد کرده و برندهمچنین در برندهای برتر سرمایه

 است.های گذشته تغییرات فراوانی داشتهنسبت به سال Estée Lauderکند. می

میزان  همین اند. توزیع نیز بهرسانی شدهروزرسند، جدید هستند و یا بهمحصوالتی که امروزه به فروش می 70%

هور این شمتا از برندهای  ۲مدیر عامل این شرکت احیای مجدد   Fabrizio Freda 2015است. در سال تغییر داشته

های آرایشی را اعالم کرد. این استراتژی مبنی بر معرفی فرموالسیون  Cliniqueو Estée Lauderهای شرکت به نام

 است. بوده Estée Lauderهای صورت جدید برای و کرم  Cliniqueجدید برای 

که   smashboxر برند اخی  acquisitionاین شرکت نیز بر نسل هزاره متمرکز است.   acquisitionاستراتژی 

مان با ه همزهای جدیدی است کبرندی با مخاطبان نسل هزاره است بیانگر تالش مستمر این شرکت برای یافتن شرکت

 کنند. تغییرات مشتریان، تغییر می

جه این شرکت لغو شدند و در نتی  (promotional event)های ترویجی رویداد 2015در سه ماهه سوم سال 

ربه فروش شد که منج Estée Lauderصرف تقویت برند  غمیلیون دالر کاهش یافتندکه بخشی از این مبل ۳۰ها هزینه

 بهتری در سه ماهه بعدی شد. 

یز نکه یک اپلیکیشن مشاوره آرایشی بود را   Clinique Skin Careهمچنین اپلیکیشن  Estée Lauderشرکت 

ورد مهوا نکاتی در وکرد و بر اساس شرایط آبمیهواشناسی را ارائه اندازی کرد که اطالعات راه Cliniqueتحت برند 

 کرد. مراقبت از پوست مطرح می

Estée Lauder  ر ادی به نظدار زیقمیلیون دالر فروش اینترنتی داشت که در نگاه اول م ۶۰۰معادل 2014در سال

 Macy’sرقم چشمگیری نیست. چراکه  Nordstromو  Macy’sآید اما در مقایشه با مراکز خرید شریکش مانند می

 اند.میلیارد دالر فروش محصوالت زیبایی داشته Nordstrom  2.5میلیارد دالر و  5.4
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 این بدان معنی است که وبسایت برند بیشتر نقش مسیر خرید را دارد و نه مقصد نهایی.

 

-eهایدالر رسید که از طریق پلتفرم میلیارد ۱به  2016برای اولین بار در سال  Estée Lauderفروش آنالین 

commerce   وm-commerce  خود برند و همچنینretailer از فروش آنالین این  %۳۵است. ها صورت گرفته

 است.بوده  m-commerce شرکت از طریق
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 (دالر داریلیم به) 2021 تا 2013 سال از Estée Lauder یجهان درآمد -2 نمودار

 تجارت الکترونیک در ایران

لیل عدم ده به کتوان دیجی کاال، بامیلو و شیپور را نام برد های موفق تجارت الکترونیک در ایران میاز نمونه

 پردازیم.ای از معرفی آنها میبه جزئیات بیشتر تنها به خالصهدسترسی 

 دیجی کاال -الف

ی کاالهای اندازی شد و با تمرکز بر رومحمدی و سعید محمدی راههای حمید برادر به نام 2توسط  85در سال 

روی این   sku نفر در این شرکت مشغول به کار هستند و روزانه صد هزار 1100دیجیتال شروع به کار کرد. امروزه 

د به خو % سهم بازار را 85بیش از  92شود. طبق ادعای مدیران این شرکت، دیجی کاال در سال سایت عرضه می

ون کاربر فعال میلی 5.7اند که این وبسایت ماهانه حدود اعالم کرده  95اختصاص داده است و همچنین در فروردین 

 دارد.        

 شیپور -ب

اد. دخود قرار   benchmarkرا به عنوان   Craigslistتوسط رضا اربابیان تاسیس شد و شرکت  1391در سال 

ی به نام در روز دارد. یک شرکت سوئد ad registrationکننده و سی هزار وبسایت این شرکت سیصد هزار بازدید 

Pomegranate  از سهم آن را دارد.26.7گذاران این شرکت است و از سرمایه % 

 



96-IR-966  -E-10  تجارت الکترونیک 

 

 19 

 بامیلو -ج

ونمایی شد که ر 93فعالیت خود را آغاز کرد و رسما در تابستان  1392بامیلو توسط رامتین منزهیان در زمستان 

MTN  ارد. حدود دنفر کارمند  300سال و نیم حدود  2پس از  اکنونقای جنوبی سرمایه گذار اصلی آن است.  آفری

فعالی هم  شن موبایلپلیکیشود. بامیلو افروشنده با بامیلو ارتباط دارند و بیش از صد هزار کاال در بامیلو عرضه می 1000

رصد از بازار د 20ن ثبت می شوند. در حال حاضر بامیلو ها از طریق این اپلیکیشدرصد از سفارش 30دارد که حدود 

 فروش آنالین را در اختیار دارد.

برابر  15انگین ها به طور میکاال فروخت و فروشنده 60.000روز  2خود در طی  94بامیلو در کمپین حراجمعه سال 

های بامیلو از تجربه از کاالهای خاص یکیدر مورد برخی  "کاال در ثانیه 20"اند. رکورد خرید ش داشتههای عادی فروروز

 میلیون بازدید داشت. 7روز حدود  2در این حراج استثنایی بود. بامیلو در طی 

های بامیلو شمیلیون نفر به سایت مراجعه کردند و سفار 1، در اولین ساعت کمپین بیش از 95در حراجمعه سال 

       برابر روزهای عادی بود.      30تنها در روز اول 

 ای شهروندهای زنجیرهبررسی موردی فروشگاه

های روشگاهفای شهروند در مراسم رونمایی از های زنجیرهدیرعامل فروشگاهماکبر علوی،  1395در مهرماه سال 

مراسم  لوی دربه گزارش ایتنا از مهر، اکبر ع .گفت: در این حوزه کیفیت و قیمت عامل رقابت است شهروند مجازی

ساعت کاالی سفارشی  ۲از دستاورد جدید فروشگاه شهروند اظهارداشت: شهروندان تهرانی می توانند در کمتر از  رونمایی

وی  .حویل بگیرندتساعت اجناس مدنظر را  ۷۲توانند تا خود را تحویل بگیرند و در سایر نقاط کشور بعد از سفارش می

وی هایی که بر رید مجازی آماده شده و به مرور تعداد کاالهزار قلم کاال برای خر ۱۰افزود: در حال حاضر بیش از 

های خود گاهر فروشهای شهروند ادامه داد: ما دمدیرعامل فروشگاه .گیرد، افزایش خواهد یافتفروشگاه مجازی قرار می

 .هزار بارکد کاال داریم که به مرور همه آنها به فروش اینترنتی اضافه خواهند شد ۶۰

ر ده صورت رایگان هزار تومان از فروشگاه مجازی خرید داشته باشند ارسال آن ب ۵۰دان اگر تنها علوی گفت: شهرون

شود و ته میای از کشور انجام خواهد شد. همچنین در صورت عدم رضایت از جنس خریداری شده، بازپس گرفهر نقطه

 .رضایت خریدار حاصل خواهد شد

های مجازی دیگری دایر های شهروند فروشگاهاینکه پیش از فروشگاه وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر

های اید، افزود: ما رقابت سالمی با فروشگاهشده و شما برای جبران عقب ماندگی در رقابت چه راهکاری را اتخاذ کرده

های مجازی پیشرو شگاهتر، ما را در مقایسه با فرومجازی دیگر خواهیم داشت. قیمت بهتر، کیفیت برتر و رفتار مناسب

 .کردخواهد



96-IR-966  -E-10  تجارت الکترونیک 

 

 20 

 

ها، کاستن از ترافیک شهر، تلطیف و علوی گفت: دسترسی سریع و آسان به محصوالت، صرفه جویی در زمان و هزینه

 .کاهش آلودگی هوا از جمله اهداف مورد نظر ما بوده است

بت ثفارشی صورت آزمایشی سم گرفتیم به یدر جهت بررسی میزان راحتی و کارآیی فروشگاه مجازی شهروند، تصم

االها یادی از کزعداد ترش، ادر زمان انتخاب کاالجهت سف م و نحوه و زمان ارسال و سایر جزییات آن را ارزیابی کنیم.یکن

 های مختلف ناموجود بودند.در گروه

 مرحله است: ۵خرید اینترنتی در این سایت شامل 

 سبد خرید .1

ه ایگان بهرررسال ارش خود را به بیش از پنجاه هزار تومان برسانیم تا از در این بخش سعی کردیم تا مبلغ کل سفا

 ببریم.
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 ورود به حساب کاربری   .2

 به حساب کاربری که از پیش ساخته بودیم وارد شدیم. 

 اطالعات ارسال سفارش .3

 

  بازبینی سفارش .4
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 روش پرداخت و ثبت نهایی .5

 

 تعیین شد. ۱۵تا  ۱۲ن تحویل بین ساعت ثبت شد و زما 10:14در نهایت سفارش در ساعت 

 

 تحویل ما داده شد.  علیرغم زمانبندی مناسب و تحویل به موقع کاال، مشکلی در محاسبه۱:۲۰سفارش در ساعت 

تومان   ۸۵.۲۲۵کنید مجموع مبلغ سفارش می همشاهد ۵سفارش ما وجود داشت. همانطور که در تصویر بخش  مبلغ

تومان بود.  92.730یی که پراخت حضوری را انتخاب کرده بودیم، فاکتوری که دریافت کردیم ز آنجااو  ه بوددبرآورد ش
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برآورد شده بود ولی در فاکتور  ۱۹.۵۰۰این تفاوت به دلیل قیمت یکی از کاال ها بود که در زمان سفارش آنالین 

تومان بود.  22.000دی کاال همان بنتومان ثبت شده بود. الزم به ذکر است که قیمت درج شده بر روی بسته 22.000

 شود.کننده میولی به هرحال این اختالف قیمت باعث حس عدم اطمینان و نارضایتی در مصرف

 

 تجارت الکترونیک و قطعات خودرو

ه سال گذشته است که نسبت بمیلیارد دالر بوده 7.4فروش آنالین قطعات خودرو در امریکا معادل  2016در سال 

در امریکا  است.همیلیارد دالر بود 68درآمد کلی قطعات خودرو در امریکا  2015در سال  است.یش داشته% افزا16خود 

 رسد.% می7قطعات خودرو این رقم به  % رشد داشته که در مورد 1در دهه گذشته فروش خودرو ساالنه 

 Amazonدی تحت عنوان کار خود بوده و زیرمجموعه جدیودر حال گسترش کسب Amazonدر این راستا شرکت 

Auto Parts تر از سایر رقبا ارائه هایی پاییناست. این مجموعه فروش آنالین، قطعات خودرو را با قیمتاندازی کردهراه

ای است. به عنوان مثل یک باتری ماشین اپتیما های زنجیره% کمتر از سایر فروشگاه22های آن تا کند و حتی قیمتمی

رسد. این مجموعه دالر به فروش می Amazon 166دالر قیمت دارد، در  Auto Zone  216 هایکه در فروشگاه

 دهد.روزه قطعات خودرو را نیز ارائه می 1شهر از امریکا خدمات تحویل  40همچنین در 


