
 

 

 کیبا تجارت الکترون کیتفاوت کسب و کار الکترون

توانسته جایگاه خوبی در بین مشتریان کسب کند. امروزه برای خرید یک محصول الزم نیست  خرید آنالین در چند سال گذشته

خواهید خرید کنید. این دستاورد توانید از هر جای جهان که میحتما به مغازه بروید، فقط با داشتن یک تلفن هوشمند و اینترنت می

 .متشکر باشدکسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک هایباید از دو شبکه جهانی به نام

نزدیک  شوند اما به یکدیگر بسیاراکثر مردم اعتقاد دارند این دو معانی یکسانی دارند اما در حقیقت این دو به یک مفهوم اتالق نمی

 .و وابسته هستند

  تجارت الکترونیک چیست؟

هایِ حقیقی، در تجارت شود. بلعکِس فروشگاهگفته می توسط وب و اینترنت خرید و فروش فرآیند تجارت الکترونیک به

 .دیگر را مالقات کنند و فرآیند خرید را انجام دهندالکترونیک نیازی نیست خریدار و فروشنده یک

 :تجارت الکترونیک انواع مختلفی دارد

  )B2B(کسب و کار به کسب و کار .1

 .افتدشود بین دو کسب و کار اتفاق میات انجام میهایی که برای خرید محصول یا خدمدر این نوع از تجارت الکترونیک تمام تراکنش

 (B2C) کنندهکسب و کار به مصرف .2

ترین نوع تجارت رایج B2C .گیرداین نوع تجارت الکترونیک تمامی روابط آنالین بین کسب و کار و مشتری نهایی را در بر می

 .الکترونیک است

ار زیادی کرده است و استفاده از آن بسیار ساده شده است. امروزه نیز پیشرفت بسی B2Cبا وجود پیشرفت و توسعه اینترنت، 

فروشند؛ از کتاب و لوازم برقی گرفته تا لباس ها همه نوع محصولی میتوانید به راحتی فروشگاهی آنالین پیدا کنید. این فروشگاهمی

 .و انوع آالت موسیقی

 .کندتری دارد و کار خرید را آسان میپایین مردم اغلب خرید آنالین را بیشتر دوست دارند چرا که قیمت

 (B2C) کنندهکننده به مصرفمصرف .3

شود. از این روش معموال در افتد را شامل میهایی که بین دو مشتری اتفاق میاین نوع از تجارت الکترونیک، تمامی تراکنش

 .شوداستفاده می eBay هایی مثلفروشگاه

 (C2B) کننده به کسب و کارمصرف .4

https://ecomotive.ir/startups-list/online-store/
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کند که کسب و کار از آن برای به افتد که مشتری نهایی محصولی را تولید میعموما در جاهایی اتفاق می مدل کسب و کار ینا

هایی که افراد به صورت آزاد در آن ثال سایتکند. برای مدست آوردن مزیت رقابتی و یا تکمیل کردن محصول نهایی استفاده می

 .کنند را در نظر بگیریدلوگو طراحی می

 (B2A) کسب و کار به مدیریت .5

شناسند اتفاق هایی که بین کسب و کار و یک نهاد دولتی که اینترنت را به عنوان واسطه میاین مدل کسب و کار همه تراکنش

داری، اسناد گیرد؛ مواردی مثل امنیت اجتماعی، خزانهبسیار زیادی در این دسته جای می دهد. مواردافتد را تحت پوشش قرار میمی

 ... قانونی، استخدام و

 (C2A) کننده به مدیریتمصرف .6

 C2A افتدکننده و دولت اتفاق میشود که بین مصرفهایی میشامل تمام تراکنش. 

 .توان تحصیل، مالیات، امنیت اجتماعی و سالمتی را بیان کردبرای مثال می

  کسب و کار الکترونیک چیست؟

ها استفاده کند. دو برای تمام تراکنش ینترنت، اکسترانت، وب و اینترانتشود که از اکسب و کار الکترونیک به مفهومی گفته می

ا این تفاوت که کسب و کار الکترونیک چیزی بیش از مفهوم کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک بسیار به هم شبیه هستند ب

 .خرید و فروش محصول و خدمات به صورت آنالین است

ای و مدیریت روابط گیرد؛ فرآیند سفارش الکترونیک، مدیریت تأمین زنجیرهتری را در بر میاین مفهوم بازه فرآیندهای گسترده

 .شودالکترونیک بخشی از کسب و کار الکترونیک محسوب می مشتری از این دست فرآیندها هستند. بنابراین تجارت

 :کسب و کار الکترونیک دو نوع دارد

1. Pure Play 

 .تمرکز دارند فقط روی یک محصول و خدمت شود کهاین اصطالح به کسب و کارهایی گفته می

2. Brick and Click 

کنند. به این معنا اداره می ین و هم به صورت آفالینآنال هایی است که کسب و کارشان را هم به صورتاین اصطالح برای شرکت

رسانند، در یک مغازه به صورت فیزیکی نیز سایت که از طریق آن محصوالت خود را به فروش میکه عالوه بر داشتن یک وب

 .فروشندمحصوالتشان را هم می

https://ecomotive.ir/1397/06/07/what-is-business-model/


 

 

 تفاوت تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک

کسب و کار الکترونیک فقط به خرید و فروش  گویند. در مقابل،می تجارت الکترونیک ترنتبه خرید و فروش از طریق این

دهد را کسب و کار الکترونیک های اقتصادی که یک کسب و کار از طریق اینترنت انجام میبلکه تمام فعالیت شودمحدود نمی

 .شوندستفاده میهایی که برای گسترش دانش اگویند. برای مثال، اطالعات و تکنولوژیمی

 .های یک کسب و کار الکترونیک استترین بخشتجارت الکترونیک یکی از اصلی •

بسیاری از مردم اعتقاد دارند زمانی که یک کسب و کار به طور کامل اینترنت را به عنوان واسطه قرار دهد و از آن استفاده کند،  •

نیازی نیست که یک کسب و کار الکترونیک وجود فیزیکی نیز داشته  تواند به عنوان کسب و کار الکترونیک شناخته شود. هیچمی

 .باشد

 .شودهای دیگر را نیز شامل میهای مالی وابسته است ولی کسب و کار الکترونیک بخشتجارت الکترونیک فقط به تراکنش •

تواند از چیزی بیشتر از اینترنت نیز ک میتجارت الکترونیک برای اتصال به باقی دنیا نیاز به اینترنت دارد اما کسب و کار الکترونی •

 .های اتصال هستنداستفاده کند؛ اینترانت و اکسترانت دو مورد از این راه

 مزایای تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک

این دو مفهوم دارند اند. به عنوان یک مشتری احتماال بعضی از مزایایی که این دو مفهوم روش خرید کردن را به طور کلی تغییر داده

 دانید به عنوان یک صاحب کسب و کار چه مزایای برای شما دارند؟اید. اما آیا میرا دیده

 کاهش زمان و هزینه مصرفی •

 .های زیادی مثل اجازه، قبض برق و تلفن و از این دست چیزها را پرداخت کنیدداشتن یک مغازه به معنای این است که باید هزینه

ها را قطع کنید. این کار ها را کاهش دهید و یا حتی آنتوانید این هزینهبا تبدیل کسب و کار خود به یک کسب و کار الکترونیک می

تر از چاپ و پخش های پیشنهاد ویژه بسیار سادهای از ایمیلتر کند. برای مثال ارسال مجموعهف شما را سادهتواند وظایحتی می

 .بروشور کاغذی است 100

 ساعت کاری منعطف •

 .تواند حتی در نیمه شب هم درآمد داشته باشدساعته در دسترس است. یک کسب و کار اینترنتی می 24اینترنت 

 مکانی از بین بردن محدودیت •

اینترنت نه تنها به زمان محدود نیست بلکه موقعیت مکانی مشخصی نیز ندارد و در سرتاسر جهان قابل دسترسی است. با داشتن یک 

 .کندها را محدودتر میشوند و زمان حضور شما در مغازه نیز آنای در اطراف مغازه میمغازه مشتریان شما محدود به منطقه

ترونیک، فروشگاه شما از یک تلفن هوشمند نیز قابل دسترسی است. و این به معنای آن است که کسب و کار اما با وجود تجارت الک

 .ای خواهد بودشما یک کسب و کار لحظه

 بررسی رشد کسب و کار •



 

 

سازد می ابزارهای زیادی برای بررسی رشد یک کسب و کار الکترونیک وجود دارند. این ابزارها همچنین صاحب کسب و کار را قادر

ماه گذشته بهترین فروش را  3خواهید بدانید کدام محصول شما در ها را بهتر بشناسند. آیا میکه رفتار مشتریان را تحلیل کند و آن

 داشته است؟ نرخ بازگشت مشتریان چطور؟

 .طلبدداشتن این اطالعات در یک کسب و کار فیزیکی فعالیت بسیار زیادی را می

 مشتریتر به دسترسی سریع •

های آنالین، تان خواهد بود. با استفاده از ایمیل و چتای که به شما نیاز دارد دسترسی پیدا کنید، به نفعتر به مشتریهرچه سریع

 .تر خواهد بودرفع نیاز مشتریان برای کسب و کار الکترونیک بسیار ساده

 .تری و هم برای صاحب کسب و کار بسیار کارآمد استروی آوردن به کسب و کار الکترونیک و تجارت الکترونیک هم برای مش

 ".توان گفت تجارت الکترونیک یک کسب و کار الکترونیک است ولی بلعکس این جمله لزوما صحیح نیستمی"

 


