آشنایی با واژه بازاریابی اینترنتی E businessو کارکردهای آن در تجارت الکترونیکی
تؼزیف ثبساریبثی ایُتزَتی what E- business
ثبساریبثی ایُتزَتی ثخؼی اس تجبرت انکتزَٔیک اطت کّ يذیزیت اعالػبت ،رٔاثظ ػًٕيی ،خذيبت يؼتزیبٌ ٔ ثخغ فزٔع
را در ثز دارد .ثّ عٕر کهی تجبرت انکتزَٔیک ٔ ثبساریبثی ایُتزَتی اس سيبَی کّ دطتزطی ثّ ایُتزَت ثّ صٕرت گظتزدِ ثزای
ػًٕو يزدو فزاْى ػذ ،رٔاج یبفتّ اطت.
در حبل حبضز ثیغ اس یک طٕو يصزف کُُذگبٌ خبَگی در آيزیکب ٔ ثظیبری اس َقبط ارٔپب کّ ثّ ػجکّ ایُتزَت دطتزطی
دارَذ ،خزیذْبی خٕد را ثّ صٕرت ایُتزَتی اَجبو يی دُْذ .ایٍ رٔع ثزای ػزکت ْبیی کّ يبیهُذ فؼبنیت ْبی اس راِ دٔر
خٕد را گظتزع دُْذ ٔ اصغالحب آَزا ثّ تجبرت آَالیٍ تجذیم ًَبیُذ َیش ثًزثخغ اطت.
●تبریخچّ ثبساریبثی ایُتزَتی History E- business
آغبس ثبساریبثی ایُتزَتی ثّ أایم دّْ  ۰۹ثزيی گزدد ،در آٌ سيبٌ ٔة طبیت ْب اعالػبت خٕد را ثّ رٔػی ثظیبر طبدِ ٔ
تُٓب ثب اطتفبدِ اس فبیم ْبی يتُی ارائّ يی دادَذ ،ثّ تذریج گزافیک ٔ در پی آٌ تجهیغبت تصٕیزی ثّ طبیت ْبی يختهف
افشٔدِ ػذ .آخزیٍ قذو در ایٍ سيیُّ تکبيم تجبرت آَالیٍ ٔ ثّ کبرگیزی ایُتزَت جٓت طزػت ثخؼیذٌ ثّ فزٔع کبال ٔ
خذيبت اطت.
●يذل ْبی تجبری ٔ اػکبل يختهف Modul E- business
ثبساریبثی ایُتزَتی ثّ چُذیٍ يذل يختهف ٔجٕد دارد ٔ يذل ْبی اصهی آٌ ػجبرتُذ اس
B: business-to-business ۲▪ B
کّ اصغالحبَB ۲ Bبو گزفتّ ٔ  business-to-consumerکَّC ۲ Bبيیذِ يی ػٕد .در يذلB ۲ Bدٔ ػزکت يختهف ثب
یکذیگز ثّ تجبرت يی پزداسَذ،
B۲▪ C
در حبنیکّ يذلC ۲ Bيظتقیًب ثب يصزف کُُذِ در ارتجبط اطت.ثبساریبثی ایُتزَتی ثب يذلC ۲ Bآغبس ػذ ٔ ثّ تذریج يذل
َB ۲Bیش کّ پیچیذِ تز اس يذل أل ثٕد پذیذار گؼت .
P: peer-to-peer۲▪ P
يذل طٕيی َیش ٔجٕد دارد کّ چُذاٌ رایج َیظت ٔ  peer-to-peerیب اصغالحبَP ۲ Pبيیذِ يی ػٕد ،در ایٍ يذل افزاد
اجُبص يختهف را ثیٍ خٕد ثّ اػتزاک ٔ يؼبٔضّ يی گذارَذ  .طبیت  Kazaaیک ًََّٕ اسP ۲ Pاطت کّ ثز يجُبی ثّ
اػتزاک گذاردٌ إَاع فبیم ْب اس جًهّ فبیم ْبی يٕطیقی ،فیهى ،يتٍ ٔ غیزِ تٕطظ کبرثزاٌ ،راِ اَذاسی ػذِ اطت.
ثبساریبثی ایُتزَتی اػکبل يختهفی دارد ،یکی اس آَٓب يؼخص کزدٌ يحذٔدِ قیًت اطت ،يبَُذ طبیت
http://www.priceline.comدر ایٍ حبنت ،يؼتزیبٌ يحذٔدِ قیًت ٔ ثٕدجّ ای را کّ يی خٕاُْذ صزف کُُذ ،يؼخص
يی کُُذ ٔ طپض اس يیبٌ اجُبص يٕجٕد در آٌ يحذٔدِ ،کبالیؼبٌ را اَتخبة يی کُُذ .ػکم دیگز ،جظتجٕ ثّ يُظٕر
یبفتٍ ارساَتزیٍ قیًت اطت ،يبَُذ طبیت  http://www.hotwire.comدر ایٍ طبیت کبرثزاٌ ثّ دَجبل کًتزیٍ قیًت ثزای
کبالی يٕرد َظز خٕد ْظتُذ .آخزیٍ رٔع “حزاج آَالیٍ” اطت ،يبَُذ طبیت ، http://www.ebay.comکّ خزیذاراٌ ثز رٔی
اجُبص يٕجٕد قیًت ْبی پیؼُٓبدی خٕد را يی گذارَذ ٔ در ٔاقغ َٕػی يشایذِ آَالیٍ اطت.
●يشایب ثبساریبثی ایُتزَتی
اس يشایبی ثبساریبثی ایُتزَتی يی تٕاٌ ثّ در دطتزص ثٕدٌ اعالػبت ٔطیغ ٔ َبيحذٔد اػبرِ ًَٕد ،کبرثزاٌ ثب اتصبل ثّ
ایُتزَت ٔ جظتجٕی کبالی يٕرد َظزػبٌ ثّ راحتی قبدرَذ در ْز طبػتی اس ػجبَّ رٔس اعالػبت کبيهی راجغ ثّ آٌ کبال
دریبفت ًَبیُذ ٔ در صٕرت تًبیم َظجت ثّ خزیذ آٌ اقذاو کُُذ .ثّ ػالِٔ فزٔع آَالیٍ ثزای يبنکیٍ ػزکت ْب ثّ ػهت
ػذو َیبس ثّ َیزٔی کبری ،يقزٌٔ ثّ صزفّ تز َیش يی ثبػذ .ثّ عٕر کهی ثب اطتفبدِ اس ثبساریبثی ایُتزَتی يی تٕاٌ ثبسار
يحذٔد ٔ يحهی را ثّ ثبساری گظتزدِ ٔ جٓبَی تجذیم ًَٕد.
●يحذٔدیت ْب ثبساریبثی ایُتزَتی
يحذٔدیت ْبی ثبساریبثی ایُتزَتی ْى ثزای يؼتزیبٌ ٔ ْى ثزای فزٔػُذگبٌ يؼکالتی ثٕجٕد يی آٔرد .پبییٍ ثٕدٌ
طزػت ایُتزَت يی تٕاَذ يظجت يؼکالت ثظیبری ػٕد ،اگز حجى اعالػبت ٔ تؼذاد صفحبت ٔة طبیت ػزکتی ثیغ اس
اَذاسِ سیبد ثبػذ ،کبرثزاٌ ثزای دریبفت ٔ داَهٕد اعالػبت يٕرد َظز خٕد ثّ کٕػغ فزأاٌ َیبس خٕاُْذ داػت.
ثبساریبثی ایُتزَتی ثّ خزیذاراٌ ايکبٌ نًض ،ثٕ کزدٌ ،چؼیذٌ ٔ ثّ عٕر کهی دیذٌ کبال اس َشدیک را قجم اس خزیذًَ ،ی
دْذ .ثزخی اس فزٔػُذگبٌ ػزصّ تجبرت انکتزَٔیک ،ثزای ْز چّ کى رَگ تز جهِٕ دادٌ ایٍ قجیم يؼکالت ٔ جهت اعًیُبٌ
يؼتزیبٌ ،طیبطت ْبی يختهفی را ثّ کبر يی گیزَذ ٔ تحت ػزایغی ايکبٌ ثبسپض فزطتبدٌ کبال را در اختیبر خزیذاراٌ

آَالیٍ قزار يی دُْذ.
●اقذايبت ايُیتی در ثبساریبثی ایُتزَتی
ثزای خزیذاراٌ ٔ فزٔػُذگبَی کّ اس تجبرت آَالیٍ اطتفبدِ يی کُُذَ ،گزاَی ْبی ايُیتی يظئهّ ثظیبر يًٓی اطت.
ثظیبری اس يصزف کُُذگبٌ اس آَجبئیکّ ثّ ايُیت اعالػبت ػخصی خٕد در ایٍ طبیت ْب اعًیُبٌ َذارَذ ،در يٕرد خزیذ
ایُتزَتی دچبر تزدیذ يی ػَٕذ .اخیزا ثزخی اس ػزکت ْبیی کّ خذيبت فزٔع آَالیٍ ارائّ يی دُْذ ،اس دادٌ ْزگَّٕ
اعالػبت در يٕرد خزیذاراٌ ثّ ػذت اجتُبة يی ٔرسَذ.
حتی ػزکت ْبیی ٔجٕد دارَذ کّ در ٔة طبیت خٕد ثّ ايُیت اعالػبت ػخصی خزیذاراٌ اػبرِ ًَٕدِ ٔ آٌ را صذ در صذ
تضًیٍ يی کُُذ .در پبرِ ای يٕارد َیش ایٍ ايکبٌ در اختیبر کبرثز قزار دادِ يی ػٕد کّ پض اس ایُکّ خزیذع ثّ پبیبٌ
رطیذ ،اعالػبت ػخصی خٕد را اس ثبَک اعالػبتی ػزکت يٕرد َظز حذف ًَبیذ.
ثّ ْزحبل  ،ثظیبری اس خزیذاراٌ آَالیٍ اس ایٍ ايز کّ يًکٍ اطت اعالػبت ػخصی ػبٌ در اختیبر دیگز ػزکت ْب قزار
ثگیزد ،کبيال ثی اعالػُذ .در چُیٍ حبنتی ْیچ راْی جٓت يتٕقف ًَٕدٌ ایٍ اَتقبل اعالػبت ٔجٕد َخٕاْذ داػت.
ايزٔسِ ػزکت ْبیی کّ فزٔع آَالیٍ اَجبو يی دُْذ ،اقذاو ثّ اطتفبدِ اس رٔع ْبی گَٕبگٌٕ ثّ يُظٕر حفظ حزیى
اعالػبت ػخصی يؼتزیبٌ ٔ ثزعزف ًَٕدٌ َگزاَی ْبی آَٓب ْظتُذ .پُٓبٌ طبسی اعالػبت ) (Encryptionیکی اس
رٔػٓبی اصهی اطت کّ در ایٍ سيیُّ ثّ کبر گزفتّ يی ػٕد .در ایٍ رٔع اعالػبت کبرثزاٌ ثّ کذْبیی تجذیم يی ػٕد
کّ دطتزطی ثّ اعالػبت آَٓب تُٓب ثب تبییذ ػزکت يٕرد َظز ايکبٌ خٕاْذ داػت .ثّ ػجبرت دیگز ثب قٕی تز ػذٌ ایٍ
طیظتى ،درجّ ايُیت اعالػبت َیش ثبالتز يی رٔد.
●ثبساریبثی ایُتزَتی ٔ تبثیزات ثز صُبیغ يختهف
ثبساریبثی ایُتزَتی تبثیز فزأاَی ثز ثبسار صُبیغ يختهف اس جًهّ يٕطیقی ،ثبَکذاری ٔ خزیذ ٔ فزٔع ػتیقّ داػتّ اطت ،در
صُؼت يٕطیقی ثظیبری اس يصزف کُُذگبٌ ٔ ػالقًُذاٌ ثّ جبی خزیذ طی دی ،اس طبیت ْبی ایُتزَتیْ ۳ MPبی يٕرد
َظز خٕد را خزیذاری ٔ داَهٕد يی ًَبیُذ .يذت ْبی يذیذ ،صحجت در يٕرد قبََٕی یب غیز قبََٕی ثٕدٌ داَهٕد فبیم ْبی
يٕطیقی ،ثحث رٔس دطت اَذر کبراٌ ایٍ صُؼت ثّ ػًبر يی رفت.
ثبساریبثی ایُتزَتی ثز صُؼت ثبَکذاری َیش ثی تبثیز َجٕدِ ٔ رٔس ثّ رٔس ثز تؼذاد ثبَک ْبیی کّ خذيبت آَالیٍ اَجبو يی
دُْذ ،افشٔدِ يی گزدد .ایٍ طیظتى ثّ دنیم ػذو َیبس ثّ يزاجؼّ ثّ ػؼت ثبَک ْب ،اس عزف يؼتزیبٌ يٕرد اطتقجبل
ثظیبر قزار گزفتّ اطت.
آيبر َؼبٌ دادِ در حبل حبضز ثیغ اس  ۰۹يیهیٌٕ َفز اس طبکُبٌ آيزیکب ػًهیبت ثبَکی خٕد را ثّ صٕرت آَالیٍ اَجبو يی
دُْذ .انجتّ پیؼزفت تکُٕنٕژی ٔ ثبال رفتٍ طزػت اتصبل ایُتزَت در گظتزع ایٍ طیظتى ْبی ثبَکی تبثیز چؼًگیزی
داػتّ اطت .ايزٔسِ خذيبت ثبَکی آَالیٍ یکی اس پزطزػت تزیٍ ػًهیبتی اطت کّ اس عزیق ایُتزَت اَجبو يی ػٕد۴۴ .
درصذ اس کم کبرثزاٌ ایُتزَت ،ػًهیبت ثبَکی خٕد را ثّ صٕرت آَالیٍ اَجبو يی دُْذ.
ثب رٔاج حزاج ْبی ایُتزَتی ،ثبسار خزدِ فزٔع ْبی ػتیقّ َیش در يؼزض خغز قزار گزفت .اػیبی ػتیقّ ایٍ رٔسْب در
Ebay.comثّ فزٔع يی رطُذ ٔ قیًت آَٓب َیش دطتخٕع تغییزات ثظیبری يی گزدد .خزیذاراٌ ٔ فزٔػُذگبٌ قجم اس
ایُکّ اقذاو ثّ خزیذ اػیبء قیًتی ًَبیُذ ،در طبیت  Ebayقیًت ْب را چک يی کُُذ ٔ يؼًٕال قیًت ْبی يٕجٕد در ایٍ
طبیت ثّ ػُٕاٌ قیًت اطتبَذارد کبال در َظز گزفتّ يی ػٕد.
●اقذايبت اخیز
در َٕايجز طبل  ۲۹۹۴دادگبْی ثّ يُظٕر رطیذگی ثّ ػکبیت ػهیّ َزو افشار  Bonzi Buddyيجُی ثز فزیجُذِ ثٕدٌ تجهیغ
ایُتزَتی ایٍ َزو افشار تؼکیم ػذ .ظبْزا پُجزِ ْبی تجهیغبتی ایٍ َزو افشار ،کبيال ػجیّ ثّ پُجزِ ْبی ٔیُذٔس
يبیکزٔطبفت ثٕد ،ایٍ ايز طجت گًزاْی کبرثزاٌ يی ػذ ثّ عٕری کّ پض اس کهیک ثز رٔی ایٍ پُجزِ ْب سيبَی کّ
يتٕجّ اػتجبِ خٕد يی ػذَذ ٔ طؼی در ثظتٍ پُجزِ ْبی تجهیغبتی داػتُذ ،ثّ ٔة طبیت  Bonziارجبع دادِ يی
ػذَذ.
در تبریخ  ۲۲يبِ يّ طبل  ،۲۹۹۰ػزکت َٓ Bonziبیتب پذیزفت کّ ػکم ظبْزی پُجزِ ْبی تجهیغبتی خٕد را تغییز دْذ .در
حبل حبضز ثزای آگبْی دادٌ ثّ کبرثزاٌ ایُتزَتی در ثبالی پُجزِ ْبی تجهیغبتی ایٍ َزو افشار کهًّ “آگٓی تجهیغبتی ”ثّ
چؼى يی خٕرد.
اخیزا ثحث ْبیی َیش در راثغّ ثب يبنیبت فزٔع آَالیٍ اس گٕػّ ٔ کُبر ثّ گٕع يی رطذ ،در حبل حبضز در کؼٕر آيزیکب
خزیذاراٌ آَالیٍ در پبیبٌ ْز طبل يبنیبت اجُبطی را کّ اس عزیق ایُتزَت خزیذاری ًَٕدِ اَذًْ ،زاِ ثب ثقیّ يبنیبت ْبی
خٕد پزداخت يی کُُذْ .ز چُذ ثّ َظز يی رطذ تُٓب تؼذاد اَذکی اس کبرثزاٌ ایٍ َٕع يبنیبت را پزداخت يی ًَبیُذ.
ثّ ًْیٍ يُظٕر اخیزا در طیشدِ ایبنت يختهف آيزیکب ػزکت ْب را تؼٕیق يی کُُذ کّ ثّ اسای ْز کبالیی کّ آَالیٍ ثّ

فزٔع يی رطبَُذ ،يبنیبت آٌ را َیش در َظز ثگیزَذ ،ايب ُْٕس اججبری در ایٍ يٕرد ٔجٕد َذارد .ثّ ْز حبل اگز ٔضغ ثّ ًْیٍ
يُٕال ادايّ پیذا کُذ ،عٕنی ًَی کؼذ کّ دٔنت آَٓب را يججٕر ثّ دریبفت يبنیبت ًَبیذ .دٔنت آيزیکب اػالو ًَٕدِ ًّْ
طبنّ رقًی يؼبدل  ۵۰يیهیبرد دالر يبنیبت پزداخت َؼذِ يزثٕط ثّ خزیذْبی آَالیٍ ثّ اقتصبد ایٍ کؼٕر نغًّ ٔارد يی
ًَبیذ.

پزداخت ارائّ دُْذِ راِ كبرْبي تجبرت انكتزَٔیك ٔ فزٔع يجبسي
ْى اكٌُٕ ثزاي يؼبٔرِ رايگبٌ تًبص حبصم فزيبئیذ:
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