 6باور غلط درباره تجارت اینترنتی

رٍساًِ ّشاراى ًفز بزای وسب درآهذ ٍارد ایٌتزًت هی ضًَذ ٍ هتبسفبًِ بیطتز آى ّب بِ خابرز یىای اس  6تصاَر
اضتببُ درببرُ تجبرت ایٌتزًتی ٍ یب ّوِ آى ّب بب ضىست رٍبزٍ هی ضًَذ .ضوب هی تَاًیذ بب هطبلؼِ هتي سیز بب ایي
ببٍر ّبی غلط وِ وسب ٍ وبر ایٌتزًتی ضوب را بب ضىست رٍبزٍ هی وٌٌذ آضٌب ضَیذ .

باير  : 1تجارت الکتريویکی آسان است
احتوبالً ایي بشرگتزیي ببٍر غلط در هیبى ایي  6ببٍر است .بذٍى درًظز گزفتي پَلی وِ اس تجبرت ایٌتزًتی بذست
هی آیذ ٍ وسی وِ تالش هی وٌذ وبال ٍ خذهبت خَد را بزای فزٍش ػزضِ وٌذ ،تجبرت آًالیي دضاَار ٍ ٍلات
گیز است ٍ در لیبس بب چیذى یه دیَار وبر راحت تزی است چزا وِ ًیبسی بِ اًجبم وبر سٌگیي بذًی ،حول ببر
ٍ ً ...یست اهب وبرّبیی وِ بزای راُ اًذاسی وسب ٍ وبر ایٌتزًتی ببیذ اًجبم دّیذ بِ هزاتب سیبد ّستٌذ.

باير َ : 2رکسی می تًاود در ایىتروت درآمد کسب کىد
ایي هطلب درست ًیست ،تب سهبًی وِ ضوب حس تٌبلی را وٌبر ًگذاضتِ ایذ ٍ اس داًلَد وزدى ٍ خَاًذى هطبلاب
بی ضوبر درببرُ راُ اًذاسی وسب ٍ وبر ایٌتزًتی دست بز ًذاضتِ ایذ ٍ دست بِ وبر ػولی ًشدُ ایذ در دًیبی بای
وزاى ایٌتزًت یه سىِ ّن درآهذ وسب ًوی وٌیذً .ىتِ سیز را بب خَد تىزار وٌیذ:
ّیچ وبری ًىٌیّ ،یچ اتفبلی ًخَاّذ افتبد.

باير  : 3در ایىتروت "سریع ثريتمىد می شًید"

ایي داهی است وِ بیطتز وبربزاى تبسُ وبر تجبرت آًالیي ّوچَى هي در اٍایل وابرم ،در آى گزفتابر های ضاًَذ.
چزا؟ سیزا والّبزداراى اس ضگزد سٍد ثزٍتوٌذ ضذى بذٍى اتالف ٍلت  ،پَل ٍ اًزصی استفبدُ هی وٌٌذ ٍ راُ اًذاسی
تجبرت الىتزًٍیىی را وبری سبدُ ًطبى هی دٌّذ وِ یه ضبِ اتفبق خَاّذ افتبد .بجبی دل سپزدى باِ تحزیا
ٍالؼیت تَسط ایي والُ بزداراى ًیبس هصزف وٌٌذُ را بطٌبسیذ ٍ رٍی آى سزهبیِ گذاری وٌیذ.

باير  : 4تجارت آوالیه "رایگان" است
ایي یىی اس ببٍرّبی غلط اوثز وبرآفزیٌبى در ضزٍع وبر است .چزا وِ در اٍایل راُ اًذاسی وسب ٍ وبر ایٌتزًتی بِ
آى اػتمبد دارًذ در حبلی وِ ایي گًَِ ًیست .در همبیسِ بب افتتبح اٍلیي وبفی ضبپ یب هغبسُ فزٍش ّذیِ در هزوش
ضْزی بشرگی چَى لس آًجلس ّشیٌِ ّبی راُ اًذاسی ٍ ًگْذاری یه وسب ٍ وبر ایٌتزًتای ًسابتبً وان اسات.
ٌّگبهی وِ داهٌِ فؼبلیت خَد را تؼییي وزدیذ فمط ببیاذ ّشیٌاِ اتصابل باِ ایٌتزًات ،تبلیغابت ٍ یابدگیزی را
بپزداسیذ .اس ضوب اًتظبر ًوی رٍد وِ بب فزٍش وبالّب درآهذ وسب وٌیذ ،بزای وسب درآهذ اس ایٌتزًت ببیذ ّشیٌِ
وزد.

باير  : 5برای آغاز تجارت الکتريویکی خیلی دیر شدٌ است
بیطتز صبحببى وسب ٍ وبر آًالیي دٍست دارًذ بگَیٌذ " :خیلی دیزضذُ است ،ولی رلیب ٍجَد دارد ،ببیذ جوغ
وٌن بزٍم خبًِ ،دًیبی ایٌتزًت خیلی پیچیذُ است ٍ  ."...هی داًیذ چزا؟ سیزا ّزچماذر رلبابی ووتازی داضاتِ
ببضٌذ ،درآهذ آى ّب بیطتز خَاّذ بَد.

حمیمت ایي است وِ ّیچگبُ بزای ضزٍع وبر دیز ًیست .ضزٍع یه تجبرت الىتزًٍیىی ًیش اس ایي همَلِ هستثٌب
ًیست ًِ .ایٌتزًت ٍ ًِ ضوب ًبپذیذ ًخَاّیذ ضذ .آهبر ٍ ارلبم سبالًِ ًطبى هی دٌّذ وِ ضوبر خزیذاراى ایٌتزًتی
رٍ بِ افشایص ّستٌذ ٍ هیشاى صزف ّشیٌِ آى ّب ٍ ًیش ضوبر افزادی وِ آًالیي هی ضًَذ رٍ بِ افشایص است.

باير  : 6پًل زیاد است کٍ حرف ايل را می زود
ّوبًطَر وِ اضبرُ ضذ "بزای پَل درآٍردى ببیذ پَل خزج وٌیذ؟" ایي گفتِ درست است اهب بب ایاي ٍجاَد ببیاذ
تالش بسیبر وزد تب ببساریبببى ایٌتزًتی هَفك بِ ضوب بگَیٌذ وِ چِ همذار سزهبیِ جْت هؼزفی ٍ تبلیغابت خاَد
ّشیٌِ وزدُ اًذ .گبّی اٍلبت ببیذ در هحزن ّبی ببسار بیطتز تفىز وٌیذ .
حمیمت آى است وِ افزادی وِ بطَر آى الیي درآهذ خَبی وسب هی وٌٌذّ ،شیٌِ سیبدی بزای تبلیغبت ،اباشار ٍ
هٌببغ صزف وزدُ اًذ ٍ هی داًٌذ وِ چگًَِ هی تَاى وبر را بِ خَبی اًجبم دٌّذ.
اگز هی خَاّیذ وبرّبی السم جْت وسب درآهذ ببال اس ایٌتزًت را اًجبم دّیذ ،ببیذ بپذیزیذ واِ اًجابم پذیزًاذ.
اًجبم ایي اهَر ًیبسهٌذ اختصبظ سهبى است ،ضوب هی تَاًیذ هٌتمذ ،ضىبن ٍ هطوئي ببضیذ وِ وسب درآهذ ببال
بزای ضوب اتفبق ًوی افتذ  ٍ -اتفبق ًوی افتذ .بٌطیٌیذ ٍ یه بزًبهِ هبلی ٍ تجبری هٌبسب بٌَیسیذ .اتبق ببسرگبًی
هحلی هی تَاًذ توبهی ارالػبت هَرد ًیبس بزای ضزٍع وبر را بِ ضوب بذّذ.
اگز ضوب هؼتمذ ّستیذ وِ هَفك خَاّیذ ضذ  ،حك بب ضوبست ،اگز هؼتمذیذ وِ ایي وابر ػولای ًخَاّاذ باَد ،
ببسّن حك ببضوبست.

خالصِ ایٌىِ ضوب داستبى افزادی را وِ اس رزیك ایٌتزًت درآهذ وسب وزدُ اًذ را ضٌیذُ ٍ هتَجِ ضذُ ایذ واِ
چمذر آسبى است ،اهب حمیمت آى است وِ بزخی اس داستبى ّب ٍالغ گزا ًیستٌذ ٍ یه ضبِ اتفبق ًخَاٌّذ افتابد.
ضوب فمط ببیذ ػمل سلین خَد را در ایي ضویٌِ بىبر بٌذیذ ،آى چِ را وِ دٍست داریذ پیذا وٌیذ ،بزًبهاِ ریاشی
داضتِ ببضیذ ،هتوزوش ببضیذ.
ضوب هوىي است فزصت هٌبسب بزای ٍالؼیت بخطیذى بِ آرسٍّبیتبى را بذست آٍریذ.

پرداخت
ارائِ دٌّذُ راّىبرّبی تجبرت الىتزًٍیه
بزای هطبٍرُ رایگبى ٍ ّوىبری بب پزداخت توبس حبصل ًوبئیذ

