کسب و کار اینترنتی ،یک امکان بزرگ

یک ٔب ضایت ایٍ ايکاٌ را فراْى يی ضازد تا َیازْای يؿرف کُُذِ پیگیری غٕد  ،تُاترایٍ ؾادة کطة ٔ کار
يی تٕاَذ تر طثك آٌ تٕنیذات خٕد را عرضّ کُذ.
ضطٕح يختهف ایُترَت ايکاَی ترای کطة ٔ کارْای کٕچک يی تاغذ. . .
کطة ٔ کارْای کٕچک در ایُترَت تّ ضرعت تّ زيیُّ عًهکردْای چُذيهیتی تسرگ دضت يی یاتُذ ٔ ایٍ
تعُٕاٌ ايتیازی ترای آَٓا يذطٕب يی غٕد .در ایُترَت یک کطة ٔ کار کٕچک يی تٕاَذ تا غرکتٓای تسرگ
اعتثاری رلاتت کُذ .ايا آیا ًّْ کطة ٔ کارْا از يسایای آٌ الیٍ ترخٕردار يی غَٕذ؟
در دمیمت تٓتریٍ فرٔظ يذؿٕالت تؿٕرت آٌ الیٍ طیف جغرافیای گطتردِ ای دارد .آَٓا آیتى ْای يرتٕط تّ
کايپیٕتر ْطتُذ کّ انثتّ در ایُترَت تا ْسیُّ کًتری خریذاری يی غَٕذ  ،يٕاردی کّ تخؿٕؼ در يکآَای دیگر
تّ ضختی لرار يی گیرَذ.
کطة ٔ کار ایُترَتی ْسیُّ ْای عًهکردی را کاْع يی دْذ زیرا َیازی تّ تجٓیسات  ،یا تّ لٕل يعرٔف آجر ٔ
يالط ٔ کاريُذ َیطت  ،تُٓا یک ٔب ضایت ٔ غایذ یک اَثار يرکسی  ،گاراژ یا چیسی غثیّ آٌ يٕرد َیاز اضت.
ْسیُّ ْای ٔب ضایت کطة ٔ کار ایُترَتی تطیار يتفأت اضت  ،ايا دذٔد  $۰۲تا  $۰۰۰۲يی تاغذ .تّ دنیم
آَکّ يعايالت تجاری از َظر انکترَٔیکی درف أل را يی زَُذ َ ،یاز تّ تعذاد زیادی کاريُذ فرٔظ َیطت .فرٔظ از
طریك ایُترَت خطرات َاغی از دزد ٔ آضیة فیسیکی را تّ دذالم يی رضاَذ.کطة ٔ کار ایُترَتی درًّْ جا در
دضترش اضت  ،یعُی در ْر زياٌ کّ کارتر ٔارد ایُترَت غٕد .يؿرف کُُذگاٌ ضراضر جٓاٌ تؿٕرت آٌ الیٍ
خریذاری يی کُُذ .تعُٕاٌ يثال زياَی کّ ضاعت در فراَطّ  $ؾثخ اضت  ،يػتری يی تٕاَذ خریذ کُذ .یک
کطة ٔ کار آٌ الیٍ ْفت رٔز ْفتّ ٔ  $۲ضاعت غثاَّ رٔز فعال اضت .ؾُذٔق دطاب رٔز ٔ غة تاز اضت
دتی در زياَیکّ تاجر یا ؾادة کطة ٔ کار در خٕاب تاغذ.
● کطة ٔ کار ایُترَتی ارائّ خذيات تّ يػتری را تمٕیت يی کُذ.
یک ٔب ضایت ایٍ ايکاٌ را فراْى يی ضازد تا َیازْای يؿرف کُُذِ پیگیری غٕد  ،تُاترایٍ ؾادة کطة ٔ کار
يی تٕاَ ذ تر طثك آٌ تٕنیذات خٕد را عرضّ کُذ .یک ٔب ضایت رتطٕر اتٕياتیک ضفارغات را پیگیری يی کُذ ،
ترای تػخیؽ آَکّ چّ الاليی از َظر فرٔظ تٓتر ْطتُذ ٔ چّ چیس يٕرد َیاز اضت ٔ تیػتر ضفارظ دادِ يی
غٕد يی تٕاٌ تّ ٔب ضایت يراجعّ کرد.از طریك کطة ٔ کار ایُترَتی يی تٕاَیذ ًّْ چیس را در خؿٕؼ کطة
ٔ کار تّ يذض ٔرٔد تّ تازار ٔ يغازِ تیايٕزیذٔ .ب ضایت ایٍ ايکاٌ را ترای تاجراٌ فراْى يی ضازد تا در يٕرد
غرکت خٕد تّ يػتریاٌ تٕضیخ دُْذ ٔ يعیارْای خٕد را تیاٌ کُُذ .تعُٕاٌ يثال غرکتی کّ تّ فرٔظ ظرٔف
آغپسخاَّ يی پردازد يی تٕاَذ در کُار آٌ دضتٕرات آغپسی رایگاٌ ارائّ دْذ  ،یا غرکتی کّ در دیطّ َرو افسار
فعانیت دارد يی تٕاَذ کارتردْای آزيایػی رایگاَی عرضّ کُذ.

تا يطانعّ تاریخچّ یک غرکت  ،يػتری ادطاش يی کُذ کّ تا ؾادة آٌ غرکت در ارتثاط اضت .اختؿاؾی
کردٌ یک غرکت دص ٔفاداری را در يؿرف کُُذِ ایجاد يی کُذٔ .ب ضایت در دمیمت فرٔظ آضاٌ اضت زیرا از
طریك آٌ تاجراٌ يی تٕاَُذ تّ رادتی تٕنیذات خٕد را تّ يؿرف کُُذِ عرضّ کُُذ.

پرداخت ارائّ دُْذِ راِ كارْاي تجارت انكترَٔیك ٔ فرٔظ يجازي
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