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سالم از یک
پنجرهی جدید!
در دنیایی که ابزارهای الکترونیکی
ر و ز بهر و ز نقش پر ر نگتر ی د ر
سبکزندگیانسانمدرنبازیمیکند،
رسانهها ،به شکل خاص رسانههای
سنتیتر ،هنوز نفس میکشند و اتفاقا
خیلی هم موثر و پرتوان در رفتارهای
مخاطبانشانتغییرایجادمیکنند.
این درست همان دلیلی است که ما را در
دیجیکاال بر آن داشته تا به سمت ایجاد
یککانالارتباطیجدیدبامخاطبانمان
برویم و پیگیری مهمترین ارزش
سازمانیمان یعنی ایجاد تجربهی
دلپذیر خرید را برای طیف جدیدتری
از مخاطبان ،عالوه بر راههای پیشین،
با روش جدید متفاوت دیگری هم پی
بگیریم.
نشریهای که در دستا نتان دارید،
قالب و ابزار جدیدی است که در تمام
دورهی ۹سالهی فعالیتمان به دنبال
آن بودیم .توانمندسازی مخاطبانمان
با اطالعرسانی صحیح ،دقیق و کارآمد
به نحوی که او را به سمت انتخابهای
آگاهانهای در فرایند خرید راهنمایی
کند.
امیدواریم با انتشار این نشریه و ادامهدار
بودن آن در آینده ،بخش بیشتری از
مردم سرزمینمان را که در طبقهبندی
دایرهمخاطبان کسبوکارهای آنالین
جزو دستهای قرار میگیرند که به دالیل
مختلفهنوزعالقهایبهخریداینترنتی
ندارند یا سخت به خدمات آنالین
اعتماد میکنند به جرگهی مشتریان
دوستداشتنی خودمان اضافه کنیم
و طعم تجربهی خوشایند «خرید
باهوش» را به آنها هم بچشانیم.
گام اول این تجربه به کمک دوستان
درجهیکی از اهالی مطبوعات برداشته
شده ،اما مطمئنیم که ممکن است به
دلیلتفاوتجنسآنباتجربیاتمعمول
انتشار نشریه ،دچار کاستیهای بسیاری
باشد ،برای همین هم هست که از شما
خواهش میکنم ما را در راه رسیدن
این محصول جدید دیجیکاال به یک
رسانهی قدرتمند و کارآمد و جذاب،
همراهی کنید و اگر خردهای در کارمان
دیدید یا پیشنهادی برایمان داشتید
حتما آن را با روشهای ارتباطی معمول
ما (که سادهتریناش ارسال ایمیل به
 Content@digikala.comاست)
با ما در میان بگذارید.
با سپاس و احترام
نیما رسولزاده
مدیر ارشد محتوا
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پاور بانک روموس چراغ قوه هم دارد .البته
نور چراغ قوهاش در حدی است که بتوانید
در مکانهای کم نور وسیلهتان را بهراحتی
به شارژر بزنید.

Romoss Solo 5
Power Bank

شارژری برای متام فصول

در روزگاری که تمام شدن شارژ گوشیهای موبایل و
لپتاپهابهبزرگتریندغدغهیروزمرهیکاربرانشان
تبدیل شده ،پاوربانکها میتوانند نقش بزرگترین
ناجیها را باز کنند.نجاتدهندههایی که میتوانید
موبایلوتبلتتانرابهوسیلهیپورت  USBبهآنهامتصل  وشارژکنید.
در پاور بانک روموس  5ظرفیت باتری 10000میلیآمپر ساعت است که
برای شارژ کامل آن فقط چند ساعت زمان الزم دارید .اما بعد از شارژ
کامل میتوانید همزمان دو  دستگاه مثال یک موبایل و یک لپتاپ را با
آنشارژکنید.روموس  5بهتکنولوژی  Fitchargeبرایتشخیصجریان
موردنیازشارژدستگاهمجهزشدهاست،بااینتکنولوژیمیتوانیدهر
دستگاهی را به وسیله این پاوربانک شارژ کنید.

شارژر روموس دو پورت  USBدارد .شدت جریان ورودی آن  1و
شدت جریان خروجی آن 1آمپر است.

یکیازمزیتهایشارژرروموسقابلیتمنایشمیزانشارژ
بهوسیلهی چراغ LEDاست .این چراغ روی بدنهی شارژر است
و میزان شارژ آن را نشان میدهد .روموس برای کاهش مرصف
باتری بعد از 60ثانیه به حالت آماده به کار در میآید.

امتیاز کاربران
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Smart Balance
Wheels R2 Scooter

اسکوتر ضد باران و رسما

بدنهی اسمارت باالنس ویلز
در برابر نفود آب وگرد و خاک
مقاومت زیادی دارد و در روزهای
بارانی میتوانید با خیال راحت از
آن استفاده کنید.

سالها قبل اسکیتهای هوشمند را فقط
در فیلمهای علمی -تخیلی میدیدیم و
سوارشدن روی آنبرای اسکیتبازها شبیه
یک رویا بود .رویایی که این روزها با وجود اسکوترهای
برقی به واقعیت تبدیل شده است .اسکوتر برقی اسمارت
باالنس ویلز  R2یکی از همین ابزارهای رویایی است.
وسیلهای که با هر سن و سال و جنس و وزن بین  20تا 120
کیلوگرم میتوانید سوار آن شوید و مسافت زیادی را
راحت و بدون خستگی طی کنید .اسکوتر برقی اسمارت
باالنس ویلز   R2تا سرعت  10کیلومتر بر ساعت تحت
اختیار شماست .موتور قوی این اسکوتر و بدنهی مقاوم
آن میتواند خیالتان را راحت کند که نه تنها با اسکوترتان
تفریح میکنید که میتوانید به چشم یک وسیلهی نقلیه
شخصی برای رسیدن به مقصد هم روی آن حساب کنید.

اسکوتر اسمارت
باالنسویلزتحمل
دمای باالیی دارد.
از دمای منفی
 10درجهی
سانتیگراد
گرفتهتامثبت
 50درجهی
سانتیگراد،
اسکوترشما
صحیحوسالم
حرکتمیکند.

ایناسکوترباتر ی 4400میلیآمپریداردکهمیتوانیدبایکبارشارژکامل
آن  25کیلومرترا طیکنید.
برای شارژ کامل اسکوترتان یک تا دو ساعت زمان نیاز دارید .البته وقتی
شارژاسکوتر خیلیکمشود،کمیهمازرسعتآنکاستهمیشود.

امتیاز کاربران
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رسخکنسالمت

Philips HD9238
Airfryer

از آن روزی که سرخکنها به عنوان وسیلهای که سالمت
غذایی خانواد هها را به خطر میاندازندمشهور شدند،
تولیدکنندگانبهفکربهبودشیوهیکارآنها  افتادند.کمپانی
فیلیپسکهسالهاستدرزمینهیتولیدلواز مخانگیبرقیکوچکوبزرگ
فعالیت میکند به این فکر افتاد تا سرخکنهایی با فنآوری Airfryerرا تولید
کنند .سرخکن مدل « »HD9238با این فنآوری و با ویژگی حیرتانگیز 80
درصد کاهش چربی غذا ،یکی از سالمترین سرخکنهای موجود در بازار
است.سرخکنیکه  حجم ۲،۲لیتریآنبهاعضاییکخانوادهیکمجمعیت
کمک میکندتا غذاهای سرخکردنی خوشطعم را در نهایت سالمت و در
کوتاهترین زمان ممکن طبخ کنند .با استفاده از نمایشگر دیجیتال و لمسی
جلوی دستگاه هم میتوان تمام امکانات آن را در اختیار گرفت و دما ،زمان
شروع و پایان فعالیت دستگاه را تعیین کرد   .

ظاهر خوشتراش،
مشکی و براق با دستهی
قرمزرنگ ،با توان2100
وات ،سرخکن فیلیپس
 HD9238را به یکی
از لوازم زیبا و کارآمد
آشپزخانهتبدیلکرده
است.

اینکهبرندها آشپزخانهرا
صرفایکمحیطزنانهنبینند
اتفاق خوبی است؛ سرخکن
خوشقیافهشرکتفیلیپس
از آن دست اجناسی است
که با خیال راحت در یک
آشپزخانهیمردانههمجا
خوشمیکند

امتیاز کاربران

10| 6
این رسخکن با فن آوری
منحرصبهفردجریانرسیعهوا
( ،)Rapid Airبا چرخش
استوانهای هوای گرم ،غذا را
رسیع ،آسان و سامل بدون نیاز
به اضافه کردن روغن آماده
میکند.باوجوداینفناوری
لذیذترینغذاهابابخاروبوی
کمرتطبخمیشوند.

ظرف روغن و مخزن
این سرخکن در
نیمهیپایینیقرار
دارد و با دستگیره از
بدنه خارج میشود.
داخل این مخزن
یک سبد توری
منحصربهفردهم
قرار دارد که با کفی
نچسب و قابل جدا
شدن به راحتی تمیز
میشود.
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Bvlgari Aqva Amara
Eau De Toilette

عطریبهخنکایاقیانوس

سـال  2014سـال تولد ادو تویلـت مردانه «آکوا آمارا» اسـت .عطـری با حـال و هوایی به لطافـت و خنکای
اقیانوس که ژاک کاوالیـه ایتالیایی،یکی از بهترین و باتجربهترین عطرسـازهای دنیا به عنـوان عضو تازهی
خانـوادهی عطرهـای «آکوا» طراحـی کرد« .آکـوا آمـارا» به خاطـر رایحهی خنـک و  بویی شـبیه به بوی
دریـا خیلی زود بـه عطر محبـوب مردانی تبدیل شـد که دوسـت دارند در بهار و تابسـتان خنـکای عطرشـان را با تمام
وجـود حس کننـد .رایحهی جـذاب  آکوا آمـارا را وقتـی میتوانید بـی کم و کاسـت حس کنید کـه آن را روی پوسـت و
ضتان اسـپری کنید .بعـد از این بایـد منتظر حس ترکیبـات دلانگیز آن باشـید .ترکیبی کـه از رایحهی پرتقال
محل نب 
مانداریـن آغاز میشـود .بـوی شـیرینی دارد ،انرژیبخش اسـت و حس شـادی به شـما میدهد .بعـد از ایـن ،رایحهی
مرکبـات جایش را بـه رایحهی شـکوف ههای پرتقـال و آب دریا میدهـد .این رایحهی تلـخ و خنک ویژگی بـه یادماندنی
آکوا آمارا اسـت و  باعث میشـود تصمیـم بگیرید تمام بهـار و تابسـتانتان را با خنـکای دریایی -پرتقالی بولـگاری آکوا
آمارا سـپری کنید  .

رایحه :خنک
ساختار :مرکبات
و اقیانوس

امتیاز کاربران
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اگرپخششدنرایح ه ی
عطرتانبرایتاناهمیت
دارد ،آکوا آمارا میتواند
این توقعتان را برآورده
کند.ماندگاریرایحهاش
همگرچهدرمقایسهبا
آکواپوراوم کمرت است اما با
توجهبهساختارخنکعطر
قابلقبولاست.

بطری خوشدست این عطر درست به اندازهی عطر
 Aqva pour hommeطراحی و ساخته شده با این تفاوت که
رنگ این شیشه قهوهای است و روی آن نام  Aqva Amaraبا
رنگ سفید به چشم میخورد.

7

دو عدد اسپیکر 10واتی در  65JU6980تعبیه شده که
وظیفهی پخش صدا باکیفیت HDرا برعهده دارند .این دو
اسپیکرمجموعا 20واتصداتولیدمیکنندکهبراییک
تلویزیون 65اینچی،مناسبند.

امتیاز کاربران
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در این مدل میتوانید با  Wi-Fiیا
 L A Nبه اینترنت متصل شوید
و اطالعات موردنظرتان را روی
تلویزیونتانجستجوکنید.

 4kچیست؟

Samsung 65JU6980
Smart LED TV

تلویزیونهوشمند

تلویزیونهای اچدی با کیفیت  1080رزولوشنی
برابر با 1920در 1080پیکسل دارند و در استاندارد
 4kاین رزولوشن به  4096در  2160پیکسل
میرسد،یعنیرزولوشنیچهاربرابراستاندارد 1080کههماکنون
در تلویزیونهای اچدی و دیسکهای بلو-ری در دسترس است.

ریشههای اصلی تکنولوژی  4kبه صنعت سینما بازمیگردد .اواخر دههی  90بود که
جورج لوکاس نویسنده و کارگردان مشهور فیلم جنگ ستارگان تصمیم گرفت فرمت
های جدید دیجیتالی را جایگزین فیلم کند.
بعد از انتشار نسخه  HDاپیزود اول جنگ ستارگان در سال  ،1999لوکاس تصمیم
گرفت اپیزود بعدی را در سال  2002و با کیفیت کامال دیجیتال  1080منتشر کند.
اما کیفیت 1080برای صفحه نمایشهای غولپیکر سینما کافی نبود و اگر فردی در
ردیفاولصندلیهایسینمامینشستممکنبودتصویررانرمتروبهصورتشبکهی
پیکسلیمشاهدهکند.
به همین منظور سازمان ابتکارات سینما ( )DCIدر مارس  2002با هدف ایجاد
یک استاندارد دیجیتال شکل گرفت .با تالشهای این سازمان که با کمپانیهای
بزرگ فیلمسازی همکاری دارد ،دو رزولوشن جدید با عنوان  2kو کمی بعد در
سال  4k ،2005معرفی شد .فرمتی که از سینما به تلویزیون آمد و براساس آن
عدهای میگویند تلویزیونهای  4kجایگزینی مناسب برای تلویزیونهای 3بعدی
هستند.

ایـن روزهـا کـه زندگـی مـا بـه وسـایل هوشـمند گره
خورده اسـت ،در خرید هر وسـیلهای از جملـه تلویزیون
دنبـال گزینـهای هسـتیم کـه در عیـن پاسـخ دادن به
نیازهایمان ،به روز باشـد و خرید آن به یکـی از تجرب ههای
هیجانانگیزمـان تبدیـل شـود.
تلویزیون سامسونگ مدل  65JU6980یکی از تلویزیونهای سامسونگ
است که سال  2015رونمایی و به بازار عرضه شد .صفحهی   65اینچی  
   65JU6980تصاویر را با دقت بسیار باال نمایش میدهد .این تلویزیون
میتواندتصاویر رابا کیفیت Ultra HD -4Kونسبت 16:9برایشمابهنمایش
بگذارد .عالوه بر قابلیتهای تصویری متنوع   65JU6980 ،قابلیت پخش
صدا با کیفیتی باال هم دارد .تنوع درگاههای ارتباطی در این محصول هم این
مدل را به انتخابی مناسب برای کسانی تبدیل کرده است که دوست دارند از
قابلیتهایهوشمندتلویزیونشانبیشتریناستفادهراکنند.
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دوربین سلفی با رزولوشن  5.1مگاپیکسل و
دیافراگم  f/1.9به شما این امکان را میدهد
که یک سلفی واید (با گستره وسیع) بگیرید و
ویدیوهای 4Kباسرعت 30فریمبرثانیهوصدای
استریوضبطکنید.

Samsung
Galaxy Note 5 SM

جادوباقلمومنایشگر

پنجمیـن گـوشیازســری نوت
سامسونگ با نام «»Galaxy Note 5
از جدیدترین فناوریهای موجود در
ساختگوشیهایهوشمندبهرهبردهاست.نوت5
با اندیشهی رقابت با رقبای بزرگی مثل آیفون 6
پالس Moto X Pure ،و  OnePlus2روانهی بازار شده
و برای امتیاز گرفتن در این رقابت روی طراحی
مجدد قلم ،افزایش کارایی آن و هماهنگی بهترش
با نرمافزار ،تغییر طراحی ظاهری گوشی و دوربین
تمرکزکردهاست.بدنهییکپارچهودرخشاناولین
ویژگینوت5استکهبهچشممیآید.بدنهیفلزی
ن را نسبت به گوشیهای قبلی این سری
نوت 5آ 
زیباتر و سبکتر کرده است .همراه این بدنهی
زیبا ،قرار گرفتن تراشهی  64بیتی که پردازندهای
8هستهایدارد،درکنارپردازندهیگرافیکی«مالی
 »760و  4گیگابایت رم ،سختافزار قدرتمندی
برای نوت  5فراهم کرده که امکان اجرای هر بازی
یا برنامهایرا به کاربر گوشی میدهد  .

قلم نوت 5با جنس پلی کربنات نسبت
م نوت 4سبکتر و جمعوجورتر
به قل 
است .سبکی این قلم کار با آن را راحتتر
میکند.کلید روی قلم هم در جای بهتری
تعبیه شده تا فشردن آن سادهتر باشد.

نوت 5یکمحدودیتاندکینگرانکنندهدارد.دراینگوشیامکاناستفاده
ازکارتحافظهیجانبیحذفشده است .باحذف این امکان،خریداریک
نسخهی 64گیگابایتیمیتواندفقطاز 52گیگابایتفضااستفادهکند.فضایی
کهمیتواندباتوجهبهبرنامههاوبازیهایپرحجمامروزیکافیبهنظرنرسد.

امتیاز کاربران

10| 8
9

فرقینمیکندکهشماازطرفدارانپروپاقرصمجموعه«جنگستارگان»باشیدیاهرگز
ایناسمبهگوشتاننخوردهباشد،درهرصورتازداشتنیکرباتبسیاربامزهکهبتوانید
آن را کنترل کنید سر ذوق خواهید آمد .در 39سال گذشته هیچ رباتی به اندازهیR2-D2
و C-3PO درمیانطرفدارانجنگستارگانمحبوبنبودهاست؛دورباتیکهدرسریاول
اینمجموعهمعرفیشدندوهوادارانآنهارابهنامدرویدمیشناسند.اکرانجدیدترین
قسمت جنگ ستارگان با نام «نیرو برمیخیزد» اما ،طرفداران پروپاقرص این فیلم را با
دروید جدیدی به نام  BB-8آشنا کرد .در ابتدا تصور عمومی بر این بود  که  BB-8حاصل
تکنیکهای کامپیوتری است ،اما این مخلوق تازه یک ربات واقعی بود.

اینفقطیکرباتنیست

Sphero Star Wars BB8App-Enabled Droid

حاال نمونهی کوچک و قابل فروش ربات  BB-8به بازار آمده و به شکلی طراحی شده که بتوان با تلفن همراه آن
را کنترل کرد .این ربات بدنی کرهایشکل دارد که یک سر کوچک روی آن قرار گرفته است .ربات با این بدن
کرهایشکل به مکانهای مختلف حرکت میکند .این ربات کوچک برخالف سایر رباتها ،میتواند شخصیتش
راباتوجهبهخواستههایشماتغییردهد،ازشمایادبگیردوحتیاحساساتشرانشاندهد BB-8.گوشبهفرمان
دستورات صوتی شماست و میتواند ارتباطش را با شما تا محدودهی۳۰متری حفظ کند .اپلیکیشن این ربات،
سیستمعامل  (iOSنسخه 8.0و باالتر) و اندروید (نسخه 4.4.2و باالتر) را پشتیبانی میکند .ویژگی بسیار جالب
ربات این است که میتواند پیامهای تصویری را مشابه آنچه که در فیلم بود به صورت هولوگرافیک ارسال کند.
اگرمشتاق داشتن این ربات هستید هماکنون میتوانید آن را همزمان با فروش جهانی از دیجیکاال بخرید.

30m
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بدنه  BB-8دارای پوستهای سخت
ازجنس  پلیکربناتاست.جنسی
که بدنهی مقاومی برای این ربات
دوستداشتنیساختهاست.حداکثر
سرعت این ربات همراه  7/24،کیلومتر بر
ساعت است.

11

اینرباتکوچکبرخالفسایر
رباتها،میتواندشخصیتش
راباتوجهبهخواستههایشام
تغییردهد،ازشامیادبگیردو
حتیاحساساتشرانشاندهد.
ربات BB-8تابع فرمانهای
صوتیهمهستوازطریق
بلوتوثبهگوشیوتبلت
متصلمیشودومیتواند
ارتباطش را تا محدودهی30
مرتیحفظکند.

در آخرین روزهای زمستان با یک ظاهر متفاوت پیادهروی کنید

روزهای آخر اسفند  با آفتابی که گاهی حسابی داغ
میشود جان میدهد برای خیابانگردی؛  برای اینکه
شال و کاله کنید و دوستداشتنیترین ابزارهای
روزمرهتان را بردارید و راهی خیابانها و کوچه و
توگذارشهری
پسکوچههایشهرشوید.اینگش 
البهالی روزمرگیهای روزهای شلوغ آخر سال ،با
انتخاب یک پوشش گرم و خوش رنگ میتواند حسابی
سرحالتان بیاورد .پوششی که اگر کاربردی هم باشد
شهرگردیتانرا  دلچسبترمیکند  .
برای انتخاب این پوشش کاربردی  نگران نباشید .با چند
کلیک در سایت دیجیکاال میتوانید برای پوشش سر تا
پایتانگزینههایهیجانانگیزیپیداکنید.
عالوه بر  اجزایی که برای پوششتان نیاز دارید  ،اگر دنبال
ابزارهایی هستید که شهرگردیتان را جذابتر کند باز
هم سراغ دیجی کاال بیایید زیرا شما به هدفونی برای
شنیدنموسیقیویکگوشیموبایلکاربردیباکیفیت
عکاسی باال  هم احتیاج دارید .
اگرشمایکیازاعضایباشگاهشیکپوشهاهستید
که برای خرید تکتک اجزای ظاهر و پوشششان فکر
میکنند و هر جزء را با هدف خاصی انتخاب میکنند،
اینجایکمجموعهیزیباوهیجانانگیزمنتظرشماست.
مجموعهای از لباس ،ساعت،گوشی موبایل ،هدفون و
کفشوکولهپشتی.مجموعهایبراییکشهرگردی
آرامبخش زمستانی در آستانهی بهار   .
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عکس:آتلیهدیجیکاال
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هدفون آنالوگ
ریزر کراکن

دستمالسر
و گردن باف

کولهپشتی
امریکنتوریستر

سویشرت
کلمبیا

خیلیهامعتقدند اگر
موسیقینبوددنیاچیزی
کم داشت .آنهایی که با
این جمله موافقند باالخره
برایشنیدن قطعههای
موردعالقهشان یک راهحل
خوب پیدا میکنند.
 Razer Krakenهامنطور
که از اسمش پیداست
یکهدفونمعمولی
نیست .اسم «کراکن»
از یک موجود افسانهای
عظیمالجثهیدریایی
برداشت شده که روزگاری
در سواحل نروژ و ایسلند
زندگی میکردهاست.
این هدفون هم نسبت به
هدفونهای رایج دیگر
اندازهی بزرگتری دارد.
عالوه بر بزرگی ،دوام،
قدرت و درعینحال وزن
کم  Razer Krakenرا برای
یکموسیقیگوشکن
حرفهای به یک رفیق
صمیمیهمیشگیتبدیل
میکند.

برای آدمهای شیکپوش
دستمال گردن یک تکهی
دوستداشتنی از لباس
است .دستمال گردن
هرچقدر کاربردیتر باشد،
دوستداشتنیتر میشود.
وقتی دستمال سر و
گردن Buffبا بافت تونلی
بدون دوخت دارید
یعنی همزمان یک شال
گردن ،کاله ،دستمال سر،
مچبند ،محافظ صورت
و هدبند دارید .نگران
حساسیتهمنباشید.
الیافمیکروفیبرپلیاستر
این دستمالگردن ،آن
را ضدبو و ضدحساسیت
کردهاست .دستمالگردن
 Buffمیتواند دمای بدن
را مقابل سرما نگهدارد ،از
نفوذ باد جلوگیری کند و
در عینحال قابلیت خروج
رطوبت و عرق دارد .در
کنار این ویژگی ها در برابر
نفوذ عوامل بیماریزا هم
مقاومتمیکند.

گوشیموبایل،تبلت،
کیف پول ،شارژر تبلت
و خوراکیهای خوشمزه
تعدادی از وسایلی است
که خیلیهایمان هر روز
صبح بهکیفهایمان
سرازیر میکنیم .انتخاب
کولهپشتی امریکنتوریستر
مدل  Buzz 2015خیال
شما را راحت میکند که
برای تمام وسایلتان فضای
کافی وجود دارد .کوله ای
با ۱۰جیب که میتوانید
همهی خردهریزهایتان را
در آن بریزید .جیبهای
داخلیکولهپشتیهمان
فضای معجزهگرند .اگر یک
تبلت یا لپتاپ 15اینچی
دارید میتوانید آن را در
محفظهیمخصوص
لپتاپ بگذارید .نگران
کتاب و مجلهتان هم
نباشید چون در محفظهی
پشت لپتاپ برای آنها جا
پیدامیکنید.

سویشرت برای ظاهر
اسپرتانتخابمناسبی
است.پیشنهاددیجیکاال
برای شما سویشرت
مردانهیکلمبیا مدل

صدای شفاف
مناسب برای بازی
اندازهی بزرگ

نایکیهمیشهیکیاز
انتخاب های آن هایی ست
که اهل پیاده روی و دویدن
هستندکفشهایاینبرند
خوش نام تهویه ی مناسب
دارند و به واسطه الیاف به کار
رفته در آن ها سبک و راحتند؛
این یعنی همه چیزی که وقت
پیاده روی و دویدن به آن
نیاز دارید.

مقاوم در برابر نفوذ باد
ضدبو
ضدحساسیت
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پنججیبداخلی
محفظهیمخصوصلپتاپ
قابلشستوشو

Timber Ridge Fleece

است .برگبرندهی این
سویشرتجنسپلیاستر
آن است .چند سالی است
که الیاف مصنوعی در
تولید پوشاک ورزشی
جای الیاف نخ و پنبهی
طبیعی را گرفت ه و باعث
سبکی آن شده است.
برش و دوخت زیبای
سویشرت مدل Timber
 Ridge Fleeceآن را از
حالت صرفا ورزشی خارج
کردهاست؛ بهخصوص اگر
آن را با یک شلوار جین
ستکنید.
با سویشرت مردانهی
کلمبیا مدلTimber
 Ridge Fleeceاز باد و
سرما در امان خواهید بود.

یقهگرد
بدون کاله
جنس پلیاستر

اگر این استایل را میپسندید
میتوانید با حذف سویشرت قرمز در
فصلهای دیگر سال هم از اجزای این
پوشش استفاده کنیدو یک خوشپوش
باهوشبهچشمبیایید

کفش دویدن
نایکی
اگر اهل پیادهروی باشید
حتمااینجملهراشنیدید
که «پا قلب دوم بدن
است» .قلبی که وقتی
درست بتپد میشود یک
شهر را با آن قدم زد.
کفش نایکی مدل Air Max
 Premiere Runمحصول
زمانی است که طراحان
کمپانینایکیبهفکرتولید
یککفشمخصوص
دویدن و پیادهروی
طوالنی افتادند .درنتیجه
Air Max Premiere Run

قرار است راحتبودن و
آزارندیدن پاهایتان را در
پیادهرویهای طوالنی
تضمینکند.
تکنولوژی  Air Maxبه
انعطافپذیریکفش
کمکمیکندتابعد
از ساعتها دویدن یا
قدمزدن فشاری به کف
پایتان نیاید و احساس
راحتی داشته باشید.

مخصوصپیادهرویودویدن
سبک
تهویه برای تنفس پا
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LG V10 Mobile
Phone
این روزها یک گوشی
هوشمند و کاربردی یکی
از ابزارهای اصلی آسایش
بهشمار میآید .میتوانید
سراغ یکی از تازهترین
گوشیهای الجی بروید.
گوشی  LG V10همان
گوشی موردنیاز شماست.
 LG V10با سختافزاری
قدرتمند،نمایشگریبزرگ
و دوربین اصلی با کیفیت
باال و دو دوربین برای
سلفی جزو گوشیهای
پرطرفدار است .با داشتن
 LG V10هیچکدام از
قابهای دوستداشتنی،
خاطرهانگیزیامهم
روزانهتان را از دست
نمیدهید.
دوربین 16مگاپیکسلی
این گوشی با فلشی از نوع
 LEDو فوکوس لیزری،
کیفیتعکسهایشمارا
فوقالعاده میکند.

ن سلفی
دو دوربی 
نمایشگر بزرگ
بدنهی ضدضربه

اگر به موبایلتان به چشم
یک دوربین عکاسی
نگاه میکنید LG V10با
دودوربینسلفیمنحصر
به خودش و البته دوربین
اصلی 16مگاپیکسلی
انتخاب درجه یکی به نظر
می رسد.
همچنینبرای آنهایی که
طراحی گوشی G4دلشان
را برده بود V10،پیشنهادی
است که نمیشود به راحتی
ردش کرد.

Sony
SmartWatch 2

New Era
کاله کپ

 SmartWatch2نام نسل
دوم ساعتهای هوشمند
سونی و از محبوبترین
ساعتهایمچی
هوشمندی است که
تابهحال به بازار آمده است.
این نسل به  SW2معروف
هستند SW2.میتواند
با تلفنهای اندروید
که از تکنولوژی NFC
استفاده میکنند ،ارتباط
برقرار کند .با این ساعت
میتوانید فایلهای بلوتوث
دریافت کنید یا با پورت
 USBاطالعات جابهجا
کنید.باساعتهوشمند
سونی  SW2میشود به
تماسهای پاسخدادهشده،
رد تماسها و تماسهای
ازدسترفته دسترسی
داشت SW2 .یک لپتاپ
جمعوجور همراه است؛
چون روی ساعت مچیتان
میتوانیدایمیلهایا
پیامهایتان را در شبکههای
اجتماعیچککنید.

یکی از راههای جلوگیری
از تابش مستقیم نور
خورشید استفاده از کاله
است .کاله  New Eraبا
استفاده از یک نقاب بلند
پوست صورتتان را از
تابش نور آفتاب محافظت
میکند .جنس پارچهای
که در نقاب این کاله
استفاده شده از پنب ه است.
این جنس پارچه باعث
میشود از پوسیدگی این
بخش از کاله که بسیار
معمول است تاحدودی
جلوگیری شود و عمر
مفید کاله را بیشتر کند.
جنس پارچهای مشبک
باالی کاله New Eraباعث
تهویهی هوای داخل کاله
شده و بوی نامطبوع داخل
آن را از بین میبرد.
ا ین کاله آرم باشگاه
معروف بیسبالNY
 Yankeesرا دارد که
معموال روی کالههای کپ
حک میشود.

بدنهی فلزی
ضدآب
صفحهی مربعی
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ساختار مشبک تهویه
قابلیتتنظیمسایز
جذب رطوبت

گ هدفون
فکر اندازهی بزر 
نباشید .کاپهای این هدفون طوری طراحی
شده که از مفصلهایش به سمت داخل تا
میشود و میتوانید داخل کوله برایش یک
جای خوب پیدا کنید
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برایهرسلیقهای
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تا به حـال چند بـار پیش آمـده هدیـهای کـه گرفتهاید،
نامناسـب بوده باشـد؟ یا اینکـه چقدر در فروشـگاههای
مختلـف بـرای پیـدا کـردن یـک کادوی مناسـب
چرخیدهاید و در نهایـت کاالی مورد نظر خودتـان را پیدا
نکردهاید؟ احتمـاال متوج ه شـدهاید که پیـدا کردن یک
هدیـه مناسـب یکـی از سـختترین کارهای دنیا اسـت
و دقیقـا به همیـن خاطر اسـت که یـک راهنمـای جامع
خریـد هدیه میتواند شـما را از سـردرگمی نجـات دهد.
در ایـن صـورت میتوانیـد هدیـهای را انتخـاب کنید که
در عین حال که مناسـب اسـت ،کاربرد الزم را هم داشـته
باشـد .بـرای اینکه به شـما کمـک کنیم ،یـک راهنمای
جامـع از هدیههای مختلف بـرای سـلیقههای متفاوت را
در نظـر گرفتهایـم و تمام معایب و محاسـن کاالهـا را هم
آوردهایـم .اگر کاالیی چشـم شـما را گرفته اسـت فاصله
شـما تا سـفارش و دریافـت آن تنها چند سـاعت اسـت.

عکس:آتلیهدیجیکاال
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32 GB

Internal
Storage

15 Talk time

617 Standby

رایحه :شیرین و گرم

5.5 in

1440x2560

ساختار :ادویه

Amouage Interlude Eau De Parfum

HTC One E9 Plus

یکی از بهترین طراحیهای عطرساز برجسته  Pierre Negrinعطر
 Amouage Interludeنام دارد .عطری که سال  2012در کشور عمان تولید شد
و از آن بهعنوان یکی از عطرهای لوکس و خاص نام میبرند(.عطری مختص
روزهای پاییز و زمستان برای آقایانی که رایحه تند و شیرین دوست دارند).
درکنار این رایحه دلچسب ،ماندگاری باال ویژگی اصلی Amouage Interlude
است .ویژگی ای که باعث می شود رایحه خاص شما همیشه در ذهن دوستان
و آشنایانتان ثبت شود .وقتی با رایحه  Amouage Interludeدر یک میهمانی
حاضر شوید ،عطر خاص شما با نت آغازی پونه کوهی ،نارنج و فلفل توجه همه را
جلب خواهد کرد تا شما به عنوان یک کاراکتر خاص به چشم بیایید.

اگربهدنبالیکگوشیسبک،باقدرتعکاسی 20مگاپیکسلیهستیدگوشی
 htc one e9 plusپیشنهاد میشود .این  5/5اینچی خوش دست مثل برادر
بزرگترش  E9نمایشگری بزرگ و سختافزاری قدرتمنددارد ،اما از دوربین
سلفی وایدتر و ظرفیت باتری بیشتر به نسبت آن برخوردار است .برای One E9
Plusسه گیگابایت حافظهی رم و 32گیگابایت حافظهی داخلی در نظر گرفته
شده است .دوربین جلوی این گوشی را میتوان یکی از مزیتهای بزرگ One
E9 Plusدانست .این گوشی به طور متوسط میتواند تا 617ساعت در شبکهی
 3Gدر حالت استندبای قرار گیرد .همچنین میتواند تا  15ساعت با مکالمهی
ممتد کاربران شارژ نگه دارد.
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16/64/128 GB

Internal
Storage

384 Standby
24 h on Talk

12
5.5 in

1080x1920
Force touch

رایحه :تند و شیرین

Apple iPhone 6s Plus

ساختار :چوب و گیاهان
معطر

Amouge Sunshine Parfum

اگر دوست دارید گوشی هوشمندی داشته باشید که در کنار یک

اگر شما هم از آن دسته خانمهایی هستید که عطرهای شیرین و شرقی را
دوست دارند ،میتوانید از عطر  Sunshineدر فصول بهار و پاییز استفاده
کنید .اگر به شیشهی  Sunshine Womanنگاه دقیقی بیندازید ،متوجه
نشان تجاری آمواژ خواهید شد که با رنگ روشن روی آن حک شده است.
این عطر که در سال  2014به بازار معرفی شده با ترکیب سهگانهی گیاه
درمنه ،انگور سیاه و بادام به شما و کسانی که بوی این عطر را احساس
میکنند ،شادی ،هیجان و نشاط زیادی را منتقل میکند.
ادوپرفیوم زنانهی آمواژ مدل  Sunshine Womanبا توجه به بوی خوب و
ماندگاری باال یکی از بهترین گزینهها برای هدیهدادن عطر است.

طراحی خوب امکانات ویژهای هم داشته باشد Apple iPhone 6s Plus

گزینهی خوبی برای شماست .با این آیفون جدید میتوانید تصاویری
با کیفیت باالتر ثبت کنید ،از پردازند هی سریعتر برای باز یکردن
استفاده کنید و حتی با سرعت بیشتری به اینترنت متصل شوید.
قابلیت  Force Touchکه پیش از این در مکبوک و اپل واچ استفاده
شده بود ،حاال با تغییراتی به آیفون آمده است .در کنار این قابلیتهای
مثالزدنی ،طراحی زیبا با رنگ جذاب رزگلد ،دیگر ویژگی چشم گیر
 Apple iPhone 6s Plusاست.
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رویهی کفش از جنس الیاف
مصنوعیاستوساختارمشبک
آن باعث جریان داشتن هوا و در
نتیجهتعرقکمترپامیشود

کفش مخصوص دویدن نایکی
با وجود تنوعی که در بازار وجود دارد انتخاب کفش مخصوص
دویدن کار سادهای نیست .کفشهای مخصوص دویدن باید
پاشنهی مناسب و انعطافپذیری داشته باشند .ویژگی ای که
کفش نایکی مدل  Air Zoom Fly 2از آن برخوردار است.سبکی
نایکی  Air Zoom Fly 2باعث می شود انگشتان پاهایتان داخل
کفش در هر جهت آزادانه حرکت کنند .رویهی از جنس الیاف
مصنوعی و زیره ی یک تکه و بسیار انعطافپذیر Air Zoom Fly 2
عمر این کفش را باال می برد .پد فومی داخل این کفش در قسمت
قوزک پا ،مانع آسیب دیدگی و خستگی پایتان می شود.

سبک وزن

مخصوص دویدن

مناسب ورزشکاران

انعطافپذیر

LIGHTWEIGHT

RUNNING SHOE

ATHLETE CHOICE

FELEXIBLE

کیفکولهپشتیالکسا
با توجه به سبک زندگی امروزی داشتن یک کیف مناسب
لپتاپ یکی از مهمترین خریدهای شما بهحساب میآید.
کیفهای لپتاپ استاندارد ،دو ویژگی اصلی دارند :سبک
هستند و قدرت ضربهگیری آنها باالست.تولیدات شرکت
الکسا در زمینهی کیف لپتاپ پیشنهاد خوبی بهحساب
میآید .کیف کولهپشتی الکسا برای محافظت از لپتاپ در
مقابل هرگونه خط و خش و جلوگیری از ضربههای احتمالی
به صفحهنمایش ،به الیهای از جنس سلولهای محافظ
ضربهگیر در  5طرف لپتاپ مجهز شده است .این کوله
بهطورکلی به چهار روش رودوشی ،تک بند ،دو بندی و
دستی قابل حمل است.

جنس برزنتی
دو جیب در دو طرف
محفظهی
نگهدارندهی آیپد
دارای پد ضدتعریق
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کولهپشتیدلسی

یک جیب بزرگ بیرونی
شامل گارانتی دلسی
فاقد روکش ضدباران
فاقد محفظه نگهداری لپتاپ

سبک وزن

جادار بودن کیف از مهمترین مشخصههای انتخاب کیف
است .شرکت دلسی کوله پشتی مدل  for onceرا برای
خانمها تولید کرده است .این کوله یک جیب بزرگ اصلی
داخلی و یک جیب داخلی دارد .با وجود اینکه این کوله
برای حمل لپتاپ در نظر گرفته نشده است .اما به دلیل
پدهای نرمی که داخل کیف قرار گرفته ،قابلیت حمل
لپتاپ را هم دارد .دلیل اصلی قرارگرفتن پدهای نرم داخلی
و بندهای دوشی ،به سبب سبکتر شدن وزن کیف است.

مخصوص دویدن

مناسب ورزشکاران

انعطافپذیر

LIGHTWEIGHT

نایکی برای خانمهای ورزشکار
خوشسلیقهوسختپسندتنوع
زیادی از رنگ و طرح در نظر
گرفتهاست.

کفش مخصوص دویدن زنانه نایکی
پیدا کردن یک کفش مناسب برای پیاده روی و دویدن که در
کنار ویژگی های منحصر به فرد ظاهری زیبا هم داشته باشد،
یکی از مهم ترین دغدغه های خانم هایی است که ورزش یکی از
اجزای اصلی زندگی شان شده .کفش نایکی  Free 5.0برای این
گروه از خانم ها یک گزینه ایده آل است .کفشی بسیار سبک که
ساختار حمایت داخلی آن باعث می شود پیاده روی و دویدن با
این کفش راحت باشد .در عین حال این ساختار به پایداری پا در
کفش هنگام حرکت کمک می کند .الیه محافظی که در قسمت
پاشنه ی نایکی  Free 5.0وجود دارد هم از تنش ها و فشارهایی
که وقت پیاده روی به پاشنه وارد می شوند جلوگیری می کند.
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ریمل حجمدهندهی بورژوآ
Volume Glamour Max Definition
این مدل از ریمل بورژوآ عالو هبر
ماندگاری ،ویژگیهای دیگری هم دارد.
برس ژلهای آن به تفکیک مژهها کمک
کردهوازچسبیدنآنهاهنگاماستفاده
از ریمل جلوگیری میکند .با همین
ویژگی به ظاهر کوچک ،کسانی که
چشمانحساسیدارندیا ازلنزاستفاده
میکنند خیال آسود های خواهند
داشت؛چراکهنهحجمخیلیسنگینی
روی مژههای خود حس میکنند و نه
برای آنها حساسیتزاست.

سایهی چشم بییوCatwalk Star 02

رژگونهی بی یو Color Passion 141
اصلیترین کارایی رژگونه ،فرمدادن و برجستهکردن گونه است .رژگونهای
را انتخاب کنید که از کیفیت و ماندگاری باالیی برخوردار باشد .دقیقا همین
ی «بییو» مدل
جاست که رژگون ه 
« »Color Passion 141میتواند انتخاب درستی برای شما باشد .رژگونهای
که از نوع سیلکی است و به همین دلیل ماندگاری باالیی دارد .نوع و رنگ
پوست شما با انتخاب رژگونه ارتباط مستقیمی دارد و اگر پوست چرب دارید،
این رژگونهی بییو برای شما مناسب است ،چون بافت ماتی روی پوست شما
ایجاد میشود که جذابیت چهرهتان را دوچندان میکند.

سایهی چشم ظاهری شیک را برای یک خانم مهیا میکند؛ اما اگر
از یک سایهی نامعتبر استفاده کنید ،این ظاهر شیک به کابوسی
برایتان تبدیل میشود .ماندگاری پایین سایههای بدون کیفیت
ظاهر شلختهای ایجاد میکند .سایهی چشم بییو Catwalk Star
02گزینهی خوبی برای رفتن به مهمانی است .تن رنگ این سایهی
چشم ذغالی ،طوسی و سفید است و برای آنهایی که عادت به
استفاده روزمره از سایه دارند ،تنالیتهی مناسبی است .یادتان باشد
برای پاک کردن کامل این سایه باید از آب و صابون استفاده کنید.
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پنکیک متوسط تیره بی یوSun Powder 5
ماندگاری باال و پوشش مناسب ویژگی اصلی این پنکیک است و درست شبیه یک پنکیک
ایدهآل چربی اضافه پوست شما را میگیرد ،نیاز روزانهی شما را پوشش میدهد و بهعنوان یک
تثبیتکننده در گام آخر آرایش به حساب میآید.

گـــاهی اوقـات انتخـاب لـــوازم
آرایـــش درســـت بــرا ی شــما
دردســـرزا اسـت .بیـن تنـوع کاالهـای
بـازار گـم می شـوید .مـا برای شـما
بهترینهـا را دسـت چیـن کردهایم

پیشنهاد
ویژه
کیت رژ لب مایع بورژوآ
Edition Velvet
هماهنگبودن رنگ رژلب و الک ،ویژگی خانمهایی
است که به ظاهر خود اهمیت زیادی میدهند .این
ویژگی کیت رژلب مایع «بورژوآ» مدل «edition
 »velevetبه همراه «الک شمارهی  »07است .اما
همرنگبودن این دو محصول تنها ویژگی این بسته
نیست .ماندگاری 24ساعتهی این محصول شادابی
شما را در تمام مدت حفظ میکند.

ی لیتر
کرمپودر مخملی مات بی یو 17حجم 30میل 

چقدر پیش آمده که در مهمانیها متوجه شوید صورتتان آن تازگی اول شب را ندارد؟ جدیدترین
محصول شرکت بییو این مشکل را با کرمپودر مخملی مات برای همیشه از سر راه برداشته شده
است .ماندگاری باال و یکدستکردن پوست از ویژگیهای اساسی آن است؛ قابلیتی که هر زنی از این
کرمپودر انتظار دارد و مدتها برای یک انتخاب درست در بازار سردرگم بوده است .یک کرمپودر خوب
بهعنوان یک زیرساز مفید عمل میکند و باید وسواس زیادی در انتخاب آن خرج کنید .اولین قدم
برای انتخاب یک کرمپودر شناخت نوع پوست است :اگر پوست شما چرب است velvet mat ،بهترین
انتخاب برای شماست .ماندگاری باال ،تن روشن رنگ و بافت نرم و سبک برای انواع پوستهای چرب
مناسب است.
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چیدمانمیزصبحانهاشتهایتانرابازمیکند
26

عکس:آتلیهدیجیکاال
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مواجه شدن با یک میز
گولعابصبحانه
خوشرن 
میتواندهمهیتوجیههاراکنار
بزند و سر ذوقتان بیاورد تا یک
وقت درست و حسابی برای
نشستنسرمیزصبحانهبازکنید.
کافی است از کمی قبل به فکر
چیدمانمیزصبحانهتانباشید  و
سراغ ظرفهایی با رنگ گرم بروید؛  
چیزیشبیه  همینیکه  درعکس
«روی میز» اینشماره میبینید.
اینظرفهاپیشنهاددیجیکاال
برایچیدمانیکمیزصبحانهی
اشتهابرانگیزاست.ظرفهای  این
میزصبحانهبهراحتیدردسترس
هستند.میتوانیدهمهیاین
ظرفها را در سایت دیجیکاال
بخرید و چند ساعت بعد دم در
خانهتانتحویلبگیرید.
بایکمیزمتفاوتصبحانه،به
باشگاهصبحانهخورهابپیوندیدو
مهمترین وعدهی غذایی را دور هم
شجانکنید.
نو 

سرویس چای خوری بی.وی.کی
مدل P493419

گنجایش قوری  1/1لیتر است و اگر
چایخور حرفهای بهحساب نمیآیید همین
حجم برایتان مناسب است.

خیلیهاترجیحمیدهندبه
جای کریستال و سرویس چینی،
چایشان را در فنجانهای
سرامیکیمیلکنند.
سرویس چایخوری بی .وی.کی
چهارده پارچه است و برای
چایخوری چهارنفره طراحی شده
است .یکی از خوبیهای سرویس
بی .وی .کی جعبهای است که
همهی ظروف سرویس را در
خودش جای میدهد .

اگر به تفالهی چای
در فنجانتان حساس
هستیدحتمابهفکریک
چایصافکنباشید.
چون قوری سرویس
بی .وی.کی فیلتر برای
تفالههای چای ندارد.

خیالتان از حجم
قندان و شکرریز راحت
باشد؛ چون هر کدام از
آنها سیصد سیسی
گنجایش دارد و به این
زودیها خالی نمیشوند.

قاشق چای خوری ناب استیل مدل فلورانس
قاشقهای استیل جنس کالسیکی دارند
و در چیدمان این میز صبحانهی تا حدی
مدرن ،چندان توی ذوق نمیزنند .جنس این
قاشقهای استیل در برابر زنگزدن مقاوم
هستند و میتوانید با خیال راحت آنها را در
ماشینظرفشوییبشویید.
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پیشنهاد
ویژه

 4تکه

کاربرد اصلی این
تخته برای برش انواع
پنیر است؛ اما میتوانید
خالقیت به خرج دهید
و به جای گذاشتن چند
ظرف برای پنیر و کره
چند مدل پنیر و کره
را روی همین تخته
بگذارید.

دستهی هر سه کارد
از سرویس بامبوم چوبی ،جنس بامبو
دارد و با تختهی برش هماهنگ است.

ست  4پارچه کارد و سینی برش
مدل Ricotta B2285

سبد بیضی 3پارچهی آلفا مدلRQ238/3
سبدها یکی از پرکاربردترین لوازم آشپزخانه هستند .در کنار اینکه
میشود هر خردهریزی را در آنها ریخت ،برای چیدن میوه در
مهمانیهای خودمانی یا برای چیدن نان و سبزی سر میز ناهار و شام
کاربرد دارند .رنگ گرم سبد حصیری آلفا برای چیدمان میز صبحانه
مناسب است .این سبدها سه سایز متفاوت دارند و میتوانید با چیدن
چند نوع نان تنوع خوبی به میز صبحانهتان بدهد.

 ۳تکه
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رنگ طبیعی چوب ست تخته و کارد حس
طبیعت را همراه خودش به میز صبحانهتان
میآورد .سرویس بامبوم ساخت کشور ترکیه
است و تختهی برش آن از نمونههای چینیاش
کیفیت بهتری دارد.
سرویس کارد و سینی برش ،یک کارد ،یک
ساطور کوچک و یک کاردک برای برشهای
نازک کره دارد .این کاردها را میتوانید به
عنوان کارد اصلی استفاده کنید و به اندازهی
صبحانهخورها ،کارد صبحانهخوری کنار
پیشدستیها بگذارید .البته این سرویس چوبی
با سرویس چایخوری و اردوخوری هارمونی دارد
و ترکیب هماهنگی را روی میز صبحانه ایجاد
میکنند.

اردور خوری بی.وی.کی مدل VK505003

 4تکه

اردو رخوریها همیشه نجاتدهندهی میزها
هستند .آنها عالوهبر زیبابودن باعث میشوند از
تعداد ظرفهای ریز و درشتی که برای انواع مزههایی
که قرار است همراه غذا سرو شوند ،کم میکند.
این مدل اردوخوری از همان برند بی .وی .کی
سرویس چایخوری است .جنس اصلیاش
سرامیک است و سه کاسهی نیمهگود برای ریختن
چند نوع مربا یا عسل برای سر میز صبحانه دارد.
این اردور خوری در کنار سرویس چای سفیدرنگ
و سبدهای حصیری قهوهای ،کلی رنگ به میز
صبحانهتان میآورد.

هر کدام از ظرفها
یک رنگ مخصوص به
خود دارد؛ اما تونالیتهی
رنگ نزدیک به هم
کاسههای این ظرف
اردورخوری را زیبا
کرده است.

در این بشقاب غذای داغ
سرو نکنید و آن را داخل ماشین
ظرفشوییهمنشویید.

در قاشق اردورخوری
براق صنایع ایران انحنای
زیبایی وجود دارد که
قاشق کالسیک استیل را
به سمت و سوی مدرن
میبرد.

بشقاب هفت رنگ

قاشق اردور خوری براق صنایع استیل

ظروف سرامیک دستساز زیبایی بیشتری نسبت به مدلهای کارخانهای دارد.
این بشقاب سرامیکی اندازهی بزرگی دارد و برای سرو میوه روی میز صبحانه
مناسب است .اگر جزو طرفداران استفاده از ظرفهای خاص و تک هستید،
میتوانید این بشقاب را روی میز صبحانهتان بگذارید و مانند عکس میوههای
پوستکنده را داخل آن بگذارید .این ظرف را در ماشین ظرفشویی نشویید؛
این بشقاب با رنگ زرد و سبز با رنگ غالب کرم و قهوهای میزتان ست میشود.

حاال که ظرف اردورخوری روی میز صبحانهتان گذاشتید ،بهتر است به فکر
یک قاشق اردورخوری هم باشید .شرکت صنایع استیل ایران در سال۱۳۶۲
تاسیس شده و از قدیمیترین و بزرگترین شرکتهای تولیدکنندهی انواع
سرویسهای قاشق ،چنگال و کارد استیل در ایران است .گارانتی این شرکت
 ۲۶ساله است .دیگر خودتان حساب کنید که چقدر میشود به استیل و
ضدزنگبودن محصوالت این شرکت اعتماد کرد.
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دیجیکاالباافتخارتقدیممیکند:کمپینحمایتازکاالهایباکیفیتایرانی
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کمپین «سـاخت ایران» یکی از تازهترین ایدههای دیجی کاال در حامیت از تولیدکنندهی داخلی است.
دیجیکاال با راهانداخنت این کمپین کاالهای باکیفیت سـاخت ایران را بهعنوان سـتارههای تولید داخلی
معرفی می کند .هـدف این کمپین حامیـت از کاالهای با کیفیـت ایرانی و تشـویق مرصفکنندهها به
خرید آن کاالها اسـت .اینجا اسـت که پای شما خریدارها هم به میـان میآید .با یک حسـاب و کتاب
سـاده متوجه خواهید شـد که وقتی بـه عنـوان خریـدار ،کاالی ایرانی میخریـد ،چه قدر به توسـعهی
اقتصاد بازار و رونق کسـب و کار تولیدکننـدهی داخلی کمک میکنید.
تولیدکنندههایی کـه در این کمپین حارضند از شناختهشـدهترین رشکتهای تولیدی داخلی هسـتند.
رشکتهایی مانند پارس خزر ،آبسـال ،الیکو ،سـینجر ،ناب اسـتیل ،سـپهرالکرتیک ،صنایع استیل ایران،
پنبهریـز ،سـیرنه ،ایسـتکول و چندیـن تولیدکنندهی دیگـر .هرچنـد این رشکتهـا جزو باسـابقهترین
تولیدکنندههای داخلی هسـتند ،اما با نحوهی پیچیـدهی توزیع کاال در ایران بسـیاری از تولیدکنندهها
نادیـده گرفتـه میشـوند و مرصفکنندههـا از وجـود ایـن رشکتهـای داخلـی باخبر منیشـوند.
تولیدکنندههـای داخلـی در مرکـز خریدهای بـزرگ منایندگیهای فـروش دارنـد ،اما تا به حـال چند بار
پیـش آمده که کاالیی ایرانی را با کیفیت تضمینشـده بخرید؟ دیجیکاال در کمپین «سـاخت ایـران» از
توکیدکنندههایی حامیت میکند که کیفیت کاالیشـان تضمینشده است.در سـایت دیجی کاال و در
صفحهی کمپین «سـاخت ایـران» میتوانیـد تولیدکنندههای این کمپین را بشناسـید .عالوه بـر این در
ایـن صفحات میتوانید گفتوگوهـای کوتاهی را با مدیـران چهار تولیدکننـدهی این کمپین بخوانید تا
با اهداف «سـاخت ایـران» و برندهـای رشکتکننده در آن بیشتر آشـنا شـوید.
ب ـرای رشکــت در نظرســنجی
ایــن کمپیــن میتوانیــد بــه
آدرس زیــر مراجعــه کنیــد:
Landing.Digikala.com/
Made in iran
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کاالی ایرانی
کیفیتبهتر
«تداوم کمپینهایی مانند «ساخت ایران» باعث حمایت تولیدکنندهی داخلی
میشود .چند سالی است که توج ه مردم به خرید کاالهای ایرانی جلب شده است ،اما
همچنان خریدارها تمایل به خرید کاالهای خارجی دارند .نقش فروشگاه های آنالین و
فروشگاههای میدانی هم در معرفی کاالهای ایرانی بسیار پررنگ است .به نظرم برای این
که خریدارها از خرید کاالهای ایرانی استقبال کنند ،بهتر است تولیدکنندهها روی
کیفیت و قیمت کاالها تمرکز کنند .این را هم باید در نظر گرفت که لوازم آرایشی ساخت
داخل به دلیل این که زمان بسیار کمتری را در انبارها میمانند ،تازگی بیشتری دارند و
کیفیتشان هم مطلوبتر خواهد بود .بهتر است این موضوع را مدنظر قرار دهید که یک
کاالی بینالمللی مدت زمان بسیار زیادی را در گمرک و انبارها میماند که این مسئله
روی کیفیت محصوالت تاثیر زیادی دارد».

مهدیحسینی
مدیر فروش
شرکت پارسخزر

 47سال پیش در همین روزهای اسفند شرکت
پارسخزر کارش را در یکی از شهرهای استان
سخزر یکی از بزرگترین
گیالن شروع کرد .حاال پار 
تولیدکنندههای لوازم خانگی در ایران است و در همهی
شهرهای ایران نمایندگی فروش دارد.

احسانکاظمی
مدیر فروش منطقهای
شرکتسیگل

سیگل نام تجاری شرکت البراتوار اخوی
است .این شرکت را دکتر نصراهلل اخوی در
سال ۱۳۶۹تاسیس و محصوالت آرایشی
و بهداشتی ساخت ایران را به بازار عرضه
کرد.

خرید محصوالت داخلی
به فرهنگسازی نیاز دارد
«مصرفکنندهها همیشه به دنبال کاالهایی با کیفیت باال هستند .به نظر من باید در چنین
کمپینهایی تمرکز را روی کاالها و برندهایی گذاشت که خود را به مردم ثابت کردهاند .البته این موضوع را
هم باید درنظر گرفت که هنوز فرهنگ خرید خارجی در بین مردم ما از بین نرفته است .قطعا برای
تاثیرگذاری بر چنین فرهنگی الزم است از تبلیغات کمک بگیریم .یکی از راههای این فرهنگسازی کاری
بود که ما در پارسخزر انجام دادیم .ما در سالهای اخیر نمایندگیهای فروشمان را افزایش دادیم و
بازخورد بسیار مثبتی از طرف مشتریهایمان داشتیم .با افزایش فروشگاهها مردم با کاالها و کیفیت آن
ارتباط مستقیم خواهند گرفت و همین موضوع دید آنها را نسبت به کاالی داخلی تغییر میدهد .دیجی
کاال نیز بهعنوان یک فروشگاه آنالین بزرگ با تولید محتوای مناسب توانسته خریدارها را با نقاط قوت هر
محصول آشنا کند .درواقع این طور میشود گفت که دیجیکاال با کمپین «ساخت ایران» سعی در جا
انداختن فرهنگ خرید کاالی ایرانی بین مصرفکنندهها دارد».
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مهرداد محمدی
مدیرعامل شرکت تولیدی
تکرانمبرد
(محصوالت ایستکول)

ایستکولعالمتتجاریثبتشدهیبینالمللی
شرکتصنعتیتکرانمبرداست.شرکتیکهسال
 ۱۳۵۶تاسیس شد و حاال با نزدیک به 40سال سابقه
ناممعتبریبینتولیدکنندههایلوازمخانگی
داخلی است.

دیجیکاال
مروج شیوهی نوین
فروش کاال در ایران است
«کمپینهایی مانند «ساخت ایران» در صورت ادامهدار بودن میتوانند فرهنگ خرید از
تولیدکنندههای داخلی را بین خریداران جا بیندازند .البته این را باید در نظر داشت که فقط با تبلیغ
کاالهای داخلی نمیشود مصرفکننده را به خرید کاالهای ایرانی تشویق کرد؛ بلکه در کنار تبلیغات و
کمپینهایی مانند «ساخت ایران» باید عواقب مثبت و دستآوردهای اجتماعی و اقتصادی حمایت و
خرید کاالی ایرانی برای اقتصاد کشور و تاثیرش بر نسلهای بعدی را توضیح داد .نمیتوانم بگویم که
دیجیکاال به طور مستقیم مروج کاالی داخلی است .بلکه اینطور به نظرم می رسد که دیجیکاال مروج
شیوهی نوین فروش کاال در ایران است؛ ضمن اینکه دیجیکاال با اعتمادی که در ذهن مشتری ایجاد کرده،
توانسته کاری کند که مشتری برای خرید کاالی ایرانیای که دیجیکاال آن را میفروشد تردید کمتری به
دل راه دهد؛ در واقع یک فروشندهی معتبر است که این اعتبار را به مشتری خودش منتقل میکند .امتیاز
منحصربهفرد دیجیکاال گارانتی تعویض کاالهایش است .بنابراین مصرفکننده با آرامش بیشتر و ترس
ی اعتماد شکل میگیرد».
کمتر کاالی ایرانی میخرد و به این ترتیب زنجیره 

به محصوالت داخلی
اعتمادکنید
«متاسفانه به چنین کمپینهایی توج ه چندانی نمیشود و
فرهنگ خرید کاالهای خارجی همچنان وجود دارد .برای تغییر این
شرایط باید فرهنگسازی کنیم .وقتی محصوالت ایرانی بهوسیلهی
توزیعکنندههای داخلی تبلیغ میشوند ،خریدارها اعتماد بیشتری به
آن محصول میکنند و محصوالت داخلی را میخرند .یکی از راههایی
که میشود مردم را به خرید کاالهای داخلی تشویق کرد ،خرید
اقساطی است .طرح اقساطی هم به خانوادههایی با سطح اقتصادی
متوسط کمک میکند تا بتوانند کاالهای مورد نیازشان را بدون
تحمل فشار اقتصادی بخرند .این راهکارها باعث حمایت از
تولیدکنندههای داخلی هم میشود».
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جعفرصابری
از مدیران گروه
صنعتیانتخاب

گروه توسعهی سرمايهگذاري انتخاب حدود 27سال
است که فعالیتش را در زمینهی تولید لوازم خانگی آغاز
کردهاست.

پروموشن
سفر
36
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یکیازدغدغههایمعمولروزهایآخراسفند،برنامهریزی
سفر است  .خیلی از جوانها از اوایل اسفند در این فکرند که
مقصدسفرشانراانتخابولوازمموردنیازشان راتهیهکنند.
نوروزامسالدراینبرنامهریزیتنهانیستید.شاممقصد
سفرتانراباتوجهبهعالقهمندیهاوروحیاتتانانتخابکنید
ما هم به همه ی آن چه برای سفرتان به آن ها نیاز دارید فکر
کردهایموپیشنهادهایشگفتانگیزیبرایتانداریم.
رسـتهی تجهیزات سـفر دیجیکاال همـراه همیشـگی سـفرهای
شماسـت .در هـر زمانـی میتوانیـد بـه سـایت دیجـیکاال مراجعـه
کنید و تمـام ملزومات سـفرتان را بهصـورت اینترنتی بخریـد .اما اگر
مـی خواهید از تخفیف هـای ویژه ی جشـنواره ی فـروش بهره ببرید
چیزهایـی را که احتیـاج دارید از هفتم تا چهاردهم اسـفند سـفارش
دهیـد .دیجـیکاال در ایـن جشـنواره بـرای طبیعتگردیهـای یک
روزه تـا سـفرهای چنـد روزه بـه ش مـان کولهپشـتی ،زیرانداز،
اجاق ،چادر ،کیسـهخواب ،قمقمه ،فالسـک ،چاقـو و تجهیزات دیگر
پیشـنهاد میدهد .هم چنیـن در این جشـنواره برای آنهایـی که در
هتـل یا خانـهی دوسـتان و آشـنایان اقامت می کننـد ،انواع سـاک و
چمدانهـای چـرخدار و کالسـیک وجـود دارد.
دیجـیکاال ماننـد همیشـه محصوالتـی از بهتریـن تولیدکنندههای
تجهیزات کمپین و سفر را برای شـما گردآوری کرده است .برندهایی
ماننـد کـووآ ( ،)Koveaاسـتنلی ( ،)Stanleyناتـان ( ،)Nathanکمـپ
( ،)Campپریمـوس ( ،)Primusدلسـی( ،)Delseyتارگـوس (،)Targus
میلـت ( ،)Miletلکسـون ( ،)Lexonویکتورینوکـس (،)Victorinox
اپتیمـوس ( )Optimusو ...را در کنـار هـم خواهیـد دیـد .میتوانیـد
کاالی مـورد عالقهتان را سـفارش دهیـد و در کوتاهترین زمان ممکن
تحویـل بگیرید.

چمدان

چمدان عضو جدانشدنی سـفر اسـت و باید در هنگام انتخاب و خرید
به کیفیت و دوام آن توجه داشـته باشـیم .در این بخش شما میتوانید
انـواع چمدانهای نرم و سـخت ،با بدنههای پلیاسـتر و پالسـتیکی،
مجهز به قفلهـای  TSAبرای امنیت بیشـتر و روکشهـای ضد باران
را سفارش بدهید.

چادر

از لذتبخشتریـن انگیـزه هـای مسـافرتهای بینشـهری یـا
کمـپزدن ،گذراندن اوقـات با دوسـتان و خانـواده اسـت .در این نوع
سـفرها اسـتفاده از چـادری با ظرفیت مناسـب و کیفیتـی باال کمک
خواهـد کرد تـا لحظات آرامبخشـی داشـته باشـید .حتـی اگـر از آن
دسـته افرادی هسـتید که تنهایی را ترجیح میدهند ،چادر یک نفره
ضـروری اسـت که بـه آن نیـاز خواهید داشـت.

وسـیلهای

قمقمهو
فالسک

در طـول مسـافرت برای شـما پیـش خواهد آمد که تشـنه شـوید یا
شـاید دل تان بخواهـد در هوای بارانـی یک لیوان چای گرم بنوشـید
اما زمان کافـی برای جوشـاندن آب و دمکردن چای نداشـته باشـید.
در این بخش دسـت شـما باز خواهد بود تا باتوجه به سـلیقه و نیازتان
انواع فالسـکهای یک نفره و دونفره ،ماگ ،قمقمه ،شـیکر و وسـایلی
از ایـن دسـت را تهیه کنید و از مسـافرتتان لذت بیشـتری ببرید.

کفش
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اگـر بـه قصـد کوهنـوردی بـه مسـافرت و کمـپ میرویـد یـا حتی
در دویدنهـای کوتـاه مـدت نیاز بـه کفشـی بـادوام و در عیـن حال
زیبـا داریـد ،حتمـا بـه ایـن بخـش در رسـتهی تجهیزات سـفر سـر
بزنیـد .در بخـش کفـش میتوانید کفشهـای مناسـب را کـه در آن
تکنولوژیهـای مختلـف بـرای حفـظ دمـای داخـل ،جلوگیـری از
خسـتگی و افزایـش مقاومـت تعبیـه شـده انتخـاب کنید.

کسانی که در شهرها از دوچرخه استفاده میکنند باید نکات
زیادی را در انتخاب دوچرخهی شهری در نظر بگیرند تا بتوانند
مسافتهای زیاد را بهراحتی طی کنند.
الستیکهای دوچرخههای شهری باید کمی نازکتر از الستیک
دوچرخههای کوهستان یا هیبریدی باشند تا اصطکاک کمتری
با زمین ایجاد کنند .این نوع دوچرخهها بیشتر در مسیرهای صاف
و هموار استفاده میشوند و به همین دلیل به کمکفنر و چندین
دنده نیازی ندارند .دندههای دوچرخههای شهری معموال از هفت
عدد بیشتر نیست و با این تعداد دنده هم میشود بهراحتی در
خیابانهای شیبدار شهر دوچرخهسواری کرد.
سایت دیجیکاال بیشترین تنوع برند را در گروه دوچرخههای
شهری دارد .در این گروه دوچرخههایی از هشت برند مختلف
با سایزهای ۱۲تا ۲۸پیدا میکنید .میتوانید دوچرخههایی را
با طرحهای کیتی برای کودکتان سفارش دهید و در خانهتان
تحویلبگیرید.

گروهجدیددوچرخه،پیشنهادهاییبرایخریددوچرخه
داردکهبهسادگینمیشودآنهارانادیدهگرفت

دورایرانبادوچرخه
همین چنـد هفتـهی پیـش ،بچههـای گـروه ورزش و رسگرمـی از یک گـروه تـازه در
زیرمجموعهشـان خرب دادند .گروه دوچرخه یکی از گروههای جدید دیجیکاالسـت.
حاال عالوهبر انتخـاب کفش و لباس ورزشـی ،میتوانید دوچرخـهی موردعالقهتان را
هـم از دیجیکاال بخریـد و در خیابانها و جادهها دوچرخهسـواری کنید .در سـایت
دیجیکاال میتوانیـد انواع مختلـف دوچرخه را بـا توجه به نیازتـان انتخاب کنید.
حتما تابهحال تصاویری از دوچرخهسـوارهایی کـه با دوچرخههای
کوچـک از در و دیـوار بـاال میرونـد ،دیدهاید .نـام ایـن دوچرخهها
 BMXاست.السـتیک دوچرخههـای  BMXآجهای بلنـدی دارند
و مقاومتشان نسـبت به السـتیک دوچرخههای دیگر بیشتر است.
دوچرخههای  BMXدر اواخر دههی شـصت در سـالهایی ساخته
شـدند که رقابتهای موتور کـراس طرفداران زیادی داشـت.
دیجیکاال در گـروه تازهی دوچرخهاش به فکـر عالقهمندان به این
سـبک دوچرخه هـم بـوده و از دو برنـد معروف «جـی تی» و
«اسپیشاالیزد» دوچرخهی  BMXدارد.

شهری
دوچرخهی کورسـی دوچرخهی مسـابقه اسـت .ایـن دوچرخهها
السـتیکهای نازک دارنـد تا دوچرخه با سـطح زمیـن اصطکاک
کمتری داشـته باشـد و سـرعت دوچرخهسـوار بیشـتر شـود.
فرمان دوچرخههای کورسـی بـه دلیل عبور دوچرخهسـوار
از مسـیرهای جـاده بـا سـرعت بـاال کمـی پایینتر اسـت
تـا کنتـرل دوچرخهسـوار بر فرمـان بیشـتر شـود .این
دوچرخههـا بدنههـای بسـیار سـبکی دارنـد تـا در
رکابزدنهـای طوالنـی خسـتگی کمتـری بـرای
سـوار ایجـاد کنند.
دوچرخههـای کورسـی  ۱۸دنـده دارنـد .تعـداد
دندههـای زیـاد ایـن دوچرخـه تـوان حرکتـی
بیشـتری بـه دوچرخهسـوار میدهـد تـا در
مسـیرهای پرشـیب بتوانـد سـرعت خـود
را همچنـان بـاال نگـهدارد .دوچرخههـای
کورسـی دیجـیکاال از برنـد معـروف
مریداسـت« .مریـدا» کمپانـی تایوانـی
اسـت که در چین و آلمان هـم کارخانهی
دوچرخهسـازی دارد و دوچرخههایش را
به بیشتر کشـورهای دنیا صادر میکند.

BMX

کورسی
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رستهی تازه

دوچرخهسـواری در جادهی چالوس یا اسالم به خلخال میتواند
بـرای خیلیها جذاب باشـد؛ امـا فراموش نکنید کـه نمیتوانید
با هـر دوچرخهای به جـاده بزنیـد و یک دوچرخـهی مخصوص
جـاده الزم دارید تا از دوچرخهسـواری در جادههای کوهسـتانی
لـذت ببرید.
ی مخصـوص جادههای صاف
دوچرخههای جـاده به دو دسـت ه 
و کوهستانی تقسـیم میشـوند .دوچرخههای جادههای صاف،
السـتیکهای نـازک و مقـداری انحنـا در فرمـان دارنـد و بدون
دنـده و کمکفنر هسـتند.
دوچرخههـای جادههـای کوهسـتانی بنـا بـه شـرایط خـاص
کوهسـتان به کمکفنـر و دنده نیـاز دارند .دوچرخههـای جاده
بدنههای مسـتحکمی دارند تـا دوچرخهسـوار در حین حرکت
در مسیرهای پرشـیب و ناهموار کوهستانی با مشکالت کمتری
مواجه شـود.
در دیجـیکاال میتوانیـد دوچرخههـای جـاده را از برنـد فوجی
پیدا کنید« .فوجی» شـرکتی ژاپنی اسـت که سـابقهی طوالنی
در تولیـد دوچرخههای جـاده دارد.

دوچرخههـای کوهسـتان مخصـوص دوچرخهسـواری در
کوهستان و جادههای ناهموار هسـتند و به همین دلیل بدنهای
مقـاوم و درعینحال سـبک دارند .برگ برندهی هـر دوچرخهی
کوهسـتان کمکفنرهـای مقـاو م و باکیفیت اسـت تـا در زمان
دوچرخهسـواری در جادههایـی بـا شـیب تنـد انعطافپذیـری
بیشـتری داشـته باشد.
دوچرخههای کوهسـتان معموال  8تـا  10دنده دارنـد و به دلیل
حرکـت در شـیبهای مختلـف ،تعـداد دندههایشـان نسـبت
بـه انـواع دیگـر دوچرخـه بیشـتر اسـت .فرمـان دوچرخههای
کوهسـتان صاف بـا مقدار کمـی انحنا بـه طرف دوچرخهسـوار
طراحـی شـده تـا بتوانـد دوچرخـه را در سـرعت بـاال بهخوبـی
کنتـرل کند.
دوچرخههای کوهسـتان جزو دوچرخههای پرطرفدار هسـتند
و شـرکتهای زیـادی در دنیا این دوچرخههـا را تولید میکنند.
در سـایت دیجیکاال میتوانید از هفت برند مختلف دوچرخهی
کوهسـتان انتخاب کنید ،امکانـات دوچرخهها را با هم مقایسـه
کنید و دوچرخهای مناسـب بخرید.

جاده

کوهستان

هیبرید
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به دوچرخههایی که طراحیشان بین دوچرخهی کوهستان
و شهری است ،دوچرخههای هیبریدی میگویند.
دوچرخههای هیبریدی نسبت به دوچرخههای شهری
الستیکهای پهنتری دارند و الستیکشان نسبت به
دوچرخههای کوهستان نازکتر است.
سیستم دوچرخههای هیبریدی دندهای است
و حرکت در مسیرهای با شیب بیشتر را
راحتتر میکند .دوچرخههای هیبریدی
نسبت به دوچرخههای کوهستان تعداد
دندههای کمتری دارند .از نظر طراحی
بدنه هم دوچرخههای هیبریدی شبیه
دوچرخههای شهری هستند.
د و چر خهها ی هیبر ید ی سا یت
دیجیکاال از دو برند «فری موشن»
و «مریدا» است .سابقهی  44سالهی
کمپانی تایوانی مریدا این شرکت را
به یکی از شرکتهای شناختهشده
در تولید و ساخت دوچرخه تبدیل
کرده است.

رسته تازه

سقفی
المپهایAEG

رومیزی

دیواری

المپهای ADATA
المپهای PHILIPS

المپ
دراینبخشدستهبندی
کاملیرابرایشماتهیه
کردهایم .المپهای
دیجیکاالبهسه
دسته ی «المپهای
« ،»ADATAالمپهای
 »AEGو «المپهای
 »PHILIPSتقسیم
میشوندو  میتوانید
انواع و اقسام المپها
را در آن پیدا کنید؛ از
م مصرف تا
المپهای ک 
المپهایفیالمنتیکه
درهرفروشگاهیپیدا
نمیشود  .از کیفیت و
سالمتکاالمطمئن
باشید،بایککلیک
المپ خانه ی خود را
سفارشدهیدوخیلی
زود آن را تحویل
بگیرید.

آویزهای
روشنایی

گروه تازه ی «روشنایی»  پیشنهادهایمتنوعی
برای زیباتر کردن خانه های تان دارد

این خانه روشن است
خیابان «اللـ هزار» را بـه خانههای شما آورده ایم .یکی دیگـر از گروههایی کـه به تازگی
به سـایت دیجیکاال اضافه شده ،دسـته ی روشنایی است؛ دسـتهای که در آن هر کاالیی
که برای روشـن شـدن خانه ی خود بـه آن نیاز داریـد ،خواهید یافت؛ از المپهای سـاده
و معمولی بگیرید تـا آویزهای تزیینی و چراغهای دیواری .هر کاالیی را که به روشـنایی
مربوط باشـد میتوانید در یک چشـم برهم زدن سـفارش دهید .کاالها بر اساس سلیقه
و بودجه بندی متنوع ارائه شـدهاند تا رضایت متام سـلیقهها را کسـب کنند .کافی است
نسـبت به خرید خودتان مطمنئ باشـید؛ به طـور قطع میتوانیـد کاالی مـورد نظرتان را
در گروه روشـنایی دیجیکاال پیدا کنید.
40

در دستهبندی آویزها
و دیوارهای روشنایی
باتنوعگستردهای
از کاال روبرو خواهید
شد .از آویزهای
عجیبروشناییکه
درکمترفروشگاهی
میتوانیدمشابهآنرا
پیداکنیدتاآویزهای
دیواری ساده که در
هرجایخانهقابلیت
و کارایی الزم را
دارد .در هر صورت
درنظرداشتهباشید
که کاالی مورد نظر
شماباکیفیتباال
در اختیارتان قرار
خواهد گرفت و بدون
کوچکتریناتالف
وقت در ترافیک
میتوانیدبهراحتی
صاحب یک کاالی
روشناییجدید
باشید.درنظرداشته
باشیدکهسالنو
نزدیک است و چه
خوب اگر روشنایی
تا زهای برای خانه خود
تهیهکنید  .
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معرفی یک رسته

مادر و
کودک

رستهی مادر و کودک
از اوایل پاییز امسال کارش را شروع کرد

در آغوش مادر
اوایل پاییز امسـال خانوادهی دیجیکاال تصمیم گرفت کاالهای مورد
نیاز کـودک و نوزاد را برای مشتریهایش به صـورت آنالین به فروش
بگذارد .در ابتـدا قرار بود نام این گروه «سیسـمونی» باشـد؛ اما چون
مادرهـا هـم همپـای کودکشـان بـه کاالهایـی در راسـتای وظایـف
مادریشـان احتیاج دارنـد ،قرار شـد کاالهـای موردنیاز آنهـا هم در
همین رسـته تامین شـود .به این ترتیب مشتریهای دیجـیکاال این
رسـته را به نام «مادر و کودک» میشناسـند .هدف این رسته انتخاب
راحت مشرتی است؛ چنین اسـت که مادرها میتوانند در بخشهای
ایمنی و مراقبت ،لوازم شـخصی ،غذاخوری ،بهداشت و حامم ،گردش
و سـفر ،رسگرمی و آمـوزش ،خواب و لبـاس کودک و نوجـوان کاالهای
موردنیازشـان را انتخاب کرده و سـفارش دهند.
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ایمنی و مراقبت

بهداشت و حمام

خواب کودک

سرگرمی
و آموزش
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کاالهایـی که بـا ایمنـی و سلامت نـوزادان و کودکان سـروکار
دارنـد ،جـزو اولیـن کاالهایـی هسـتند کـه مادرهـا بـه آن فکر
میکننـد؛ امـا ازآنجاییکـه ایـن کاالهـا جـزو خریـد خـرد
سیسمونی به حسـاب میآیند ،امکان جاماندنشـان از فهرست
خریدتـان وجـود دارد.در فروشـگاه خریـد آنالیـن دیجـیکاال
بهراحتی میتوانید فهرسـت این خردهریزهـا را ببینید و با توجه
بـه نیازتان خرید کنید .محافظ کنج و لبه ،محافط لبهی شيشـه
و محافظ انگشـتان از آن کاالهایی هسـتند که در زمـان نوزادی
کودکتان بـه کارتان میآیند .دسـتگاههای تصوفیـهی هوا هم
که دیگـر با هـوای آلودهی شـهر یکـی از واجبـات اتـاق کودک
اسـت .در این بخش میتوانید دسـتگاههای بخور آب سرد و گرم
را بـرای روزهای مبادا تهیـ ه کنید .در بخش ایمنـی و مراقبت به
محافظت کودکان هم فکر شـده و میتوانید محافظهایی مانند
قفـل در کمد و کابینت ،قفل دسـتگیره ،قفل پیـچ گاز و درپوش
پریـز بـرق را در کمترین زمـان ممکن از دیجـیکاال بخرید.

همهی وسایل شـوینده از شـامپو و صابون گرفته تا خمیردندان
و شـویندهی لباس را میتوانیـد از دیجیکاال بخرید.
انواع لوسـیونهای بعد از حمام ،پودر ،کرم ضدعفونیکننده ،کرم
سـوختگی ،وازلین و اسـپری روغـن نوزادتـان را هـم میتوانید از
دیجی کاال بخرید .پوشـک ،حوله ،دستمالمرطوب ،تبدیل توالت
فرنگـی ،گوشپاککـن و مینـیواش را هـم میتوانید بـه صورت
آنالین از گـروه مادر و کـودک و زیرمجموعهی بهداشـت و حمام
سـفارش دهید و چند سـاعت بعد دم در خانهتان تحویل بگیرید.

ن کـودک در زمـان نـوزادی بخش مهمـی از روند
مـدت خوابید 
رشـد او را میسـازد .به حسـاب میآید .برای همیـن هم انتخاب
یک سـرویسخواب مناسـب با لـوازم جانبیاش اهمیـت زیادی
دارد .خیلـی از مادرها و پدرها برای اطمینـان از جنس کاالیی که
میخرند ،سـاعتهای زیـادی را در بازار میگذرانند و دسـتآخر
ی خـود را انتخاب
هم با مجموعـهای از سـوالهای بیجواب کاال 
میکنند؛ امـا در بخش خـواب کـودک دیجـیکاال میتوانید در
صفحهی هر کاال اطالعاتی دربارهی آن بهدسـت بیاورید .تشـک،
بالـش ،بالـش شـیردهی ،چـراغ خـواب ،پتوی نـوزاد و کـودک،
ملحفـه و تزئینات اتاق کـودک را میتوانیـد در این بخش ببینید
و انتخـاب کنید.

اسـباببازیها بخـش جدانشـدنی زندگـی بچههـا هسـتند .امـا
اطالعاتی مانند این را که چه عروسـک یا ماشـینی برای کودکتان
مناسـب اسـت میتوانیـد در صفحـهی معرفـی هـر اسـباببازی
ی کودک
بخوانیـد و مطمئن شـوید که اسـباببازی مناسـبی بـرا 
خود میخریـد.در بخش فکری و آموزشـی اسـباببازیها به چند
دستهی کیت آموزشـی ،اوریگامی و فکری تقسیم میشوند .از این
تقسـیمبندی میتوانید کمک بگیرید و باتوجه به سـن کودکتان
یـا کودکـی کـه میخواهیـد برایـش هدیـ ه بخریـد اسـباببازی
سـفارش دهید .جغجغه ،آویز تخـت کودک ،انواع اسـتیکر ،جعبه،
کمد اسـباببازی و کتاب داسـتان برای کودک و نوجـوان را هم در
بخش سـرگرمی و آمـوزش میتوانید پیـدا کنید.

CO-BRANDING

برندهمراه:الجیموبایل
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سـال  85بـا آغاز فـروش گوشـیهای موبایـل در سـایت دیجـیکاال ،فرصت
تـازهای بـرای خریـداران گوشـی هـای موبایل ایجـاد شـد؛ دریچـهای که به
مشتریان گوشـیهای برندهایی مثل   HTC ،i-mate ،Nokiaو Sony Ericson
فرصت میداد با شـرایط تازهای گوشـی مورد نظرشـان را انتخـاب و خریداری
کنند .
دو سـال بعد از شـروع فعالیت دیجیکاال ،برند «الجی» بازار ایـران را به عنوان
بازار تازهی گوشـیهای موبایلش مناسـب دید .از سـال  2008تا سـال  2010ال
جی برای سـنجش ظرفیتهای این بازار بـه آزمون و خطا پرداخـت و در نهایت
سـال   2011بود که  الجی ،دیجـیکاال را به عنـوان یکی از مراکـز اصلی فروش
گوشـیهایش انتخاب کرد.
گوشـیهای سـری  optimosاولین گوشـی هایی بودنـد که در دیجـی کاال به
فـروش رسـیدندoptimos 2X  .و  optimos3Dمحبوبترین گوشـیهای این
ش الجـی تبدیل
سـری بودند که در سـایت دیجـیکاال به گوشـیهای پرفرو 
شـدند .این فروشهای موفـق ادامهی همکاری دیجـیکاال و الجـی موبایل را
تضمیـن کرد.
در حالیکـه گوشـیهای الجـی بـه صـورت بـهروز و گاهـی بـا تخفیفهای
ویژه در سـایت دیجـیکاال به فـروش میرسـیدند ،سـال  2013پرفروشترین
گوشـیهای الجی یعنـی  LG G2و   LG G3هـم در دیجیکاال با اسـتقبال باالی
مشـتریان روبهرو شـدند و تضمین کردند که همـکاری دیجـیکاال و الجی به
نتیجهی مثبتی رسـیده اسـت.
با همـکاریالجـی موبایـل و با هـدف آگاه سـازی و ایجـاد آشـنایی دقیقتر
برای مشـتریان ویـژه ی دیجیکاال بـا گوشـیهای الجی ،سـبک جدید مرور
محصول بـرای گوشـیهای الجی آغاز شـد؛ سـبکی که توانسـت بـه عنوان
نمونـهای موفق مورد اسـتفادهی فروشـگاههای آنالیـن دیگر هم قـرار بگیرد.
در سـال   2014دیجـیکاال و الجـی موبایـل تصمیم گرفتنـد برای  احتـرام به
مصرفکننـده ،کمپیـن «یکپارچگـی قیمتهـا» را راهانـدازی کننـد .هـدف
ایـن کمپین فرهنگسـازی برای یکسـان شـدن قیمـت گوشـیهای موبایل
الجی در کل بـازار ایـران بود.این کمپین در سـال  2014به هدف خود رسـید و
صرفنظـر از خرده فروشهـا ،تمام فروشـگاههای آنالین و عمدهفروشـيهای
بـازار موبایـل ،گوشـیهای موبایـل الجـی را بـا قیمتی یکسـان بـه فروش
رسـاندند .در همین سـال ،سـایت دیجـیکاال با اختلاف سـهبرابری ،رتبه ی
اول فـروش گوشـیهای موبایـل الجـی را در کل بـازار ایـران به دسـت آورد؛
موفقیتی کـه نتیجهی همکاری مسـتمر و هوشـمندانهی دیجـیکاال و الجی
موبایلبود.
با ادامهی ایـن موفقیتها ،در حـال حاضر دیجـیکاال ،از طـرف کمپانی الجی
بـه عنوان تنهـا نمایندگی رسـمی فـروش آنالین گوشـیهای الجـی معرفی
شـده اسـت؛ قابلیتی که به دیجـیکاال اجـازه میدهد بهروزترین گوشـیهای
الجی را با تضمیـن کیفیت و قیمت در اختیار مشـتریانش قـرار دهد.
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1080×1920
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فقط همین جا
سـه سـال پیش یعنی سـال  ،۲۰۱۳رشکت چینی هواوی برنـدی را با عنـوان «آنـر» ()Honor
ثبـت کرد؛ برندی کـه مترکزش روی بازار آنالین اسـت .رشکـت هواوی با این برند وارد مسـیری
شـد که با تولید گوشیهایی با مشخصات برندهای پرچم دار اما با قیمتهایی منطقی ،متام
رقبا را در فروش آنالین پشـت رس بگذارد .گوشـیهای این برند بهطور رسمی و قانونی فقط
از طریق فروش آنالین به بازار عرضه میشـوند .در گوشـیهای برند آنر سـعی شـده بهرتین
مشـخصات سـختافزاری و نرمافـزاری دسـتگاههای ردهبـاالی بـازار در قالـب محصوالتی
بهرصفـه در اختیـار کاربران قرار بگیـرد .در کمپینهای تبلیغاتـی این برند هـم روی کاربران
جوان تاکید زیادی شـدهاسـت .درحالحارض «دیجیکاال» فروش انحصاری محصوالت برند
آنر را در ایران برعهـده دارد.
فـروش انحصاری چهار محصول «آنر 4Xدو سـیمکارت»« ،آنر شـاتایکس دو سـیمکارت»،
«آنر ۷دوسیمکارت» و «آنر ۶پالس دو سیمکارت» ،در فروشگا ه آنالین دیجیکاال با گارانتی
معترب انجام میشـود .هر چهار محصول دو سـیمکارته هسـتند و با درنظرگرفنت مشـخصات
فنی و قیمتشـان ،بهسـختی میتوان رقیبی برای آنها پیدا کرد .این چهار گوشی هوشمند
«آنر» را میتوانید فقط با چند کلیک از فروشگاه آنالین دیجیکاال خریداری کنید.

5.2 in
1080x1920

16 GB

گوشی «آنر 6پالس» همانطورکه از نامش
برمیآید ،یک گوشی بزرگ است .این گوشی به
یک نمایشگر بزرگ ۵٫۵اینچی با رزولوشنFull
 HDمجهز شده است .طراحی ساد هی
آنر ۶پالس ،آن را به یکی از گوشیهای
خوشساخت و زیبای هواوی تبدیل کرده
است .باتری با ظرفیت باال و امکان استفاده از دو
ی 4Gدالیلی
سیمکارتوپشتیبانیازشبک ه 
منطقیبرایخریداینگوشیزیبابهشمار
میروند؛همچنینسختافزارقدرتمندآنر۶
پالس میتواند بهراحتی از پس اجرای بازیها و
برنامههایسنگینبرآید.درکناراینامکانات
مطلوبنبایدبهسادگیازکناردوربینهای
دوگان هی این گوشی عبور کرد؛ روی قاب پشتی
آنر 6پالس ،دو دوربین ۸مگاپیکسلی قرار گرفته
است .این دو دوربین کمک میکنند تا تصاویری
ثبت شود که کاربر پس از ثبت عکس بتواند
فوکوس را روی نقطهی دلخواه تنظیم کند .اگر
به زیبایی ظاهری گوشی در کنار سختافزار و
نمایشگرمناسباهمیتمیدهید،آنر6پالس
میتواندانتخابخوبیبرایشماباشد.

بدنهی تمامفلزی با طراحی زیبا و درعینحال سبک و مقاوم ،حسگر اثر
انگشت سریع و دقیق ،نمایشگری  ۵٫۲اینچی با فناوری  ،IPS-NEOدوربین
اصلی  20مگاپیکسلی و سلفی  8مگاپیکسلی ،سختافزار قدرتمند و 3
گیگابایت رم میتوانند مشخص کنند که هواوی چقدر دنبال تولید گوشیهای
باکیفیت و بهروز است« .آنر  »7به صفحهنمایشی  Full HDمجهز است و از یک
دوربین  ۲۰مگاپیکسلی در پشت و یک دوربین  ۸مگاپیکسلی در جلوی دستگاه
بهره میبرد .باتری  3100میلیآمپرساعتی این دستگاه ،خیالتان را از تامین انرژی
الزم برای انجام تمامی کارهای روزانه به مدت دو روز راحت میکند .آنر  ۷در میان
گوشیهای همقیمتش ،بهترین طراحی و بازدهی را برای شما خواهد داشت.

Internal
Storage
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5.2 in
1080x1920

ی جالب
در گوشی «هواوی آنر »ShotXاز یک نوآور 
استفاده شده است .این گوشی که با نام «آنر 7آی»
( )Honor 7iهم شناخته میشود ،به دوربینی مجهز
شده که قابلیت چرخش 180درجهای دارد و میتواند
همزمان بهعنوان دوربین سلفی و دوربین اصلی
استفادهشود.بادوربین ۱۳مگاپیکسلیاینگوشی
دیگرنگرانکیفیتپایینعکسهایسلفیخود
نباشید.باایندوربین،تصاویرسلفیشماکیفیتی
مشابه با تصاویر دوربین اصلی خواهند داشت .آنر
 ShotXدوسیمکارته است و از شبکهی 4Gپشتیبانی
میکند .این گوشی یک نمایشگر ۵٫۲اینچیFull
 HDدارد؛ این رزولوشن برای دستگاهی در این ردهی
قیمتیبسیارمناسباست .اینمدل از گوشیهای آنر
به حسگر اثرانگشت هم مجهزشده است .پردازندهای
مناسببرایانجامبازیهاینسبتاسنگین را همدر
فهرست  قابلیتهایخوباینگوشیقراردهید.

انتخاببهترینگزینهازبینگوشیهایارزانقیمت،باتوجهبهبازارشلوغاین
دستگاههاهمیشهکارسختیاست؛امااگرمیخواهیدیکگوشیهمهفنحریف
بخریدوقصدنداریدپولزیادیخرجکنید«،آنر» 4Xانتخابمناسبیاست.
طراحیجمعوجور،جنسمرغوببدنه،نمایشگربزرگ ۵٫۵اینچی،دوربینهای
باکیفیت،امکاناستفادهازدوسیمکارت،پشتیبانیازشبکهی،4Gرابطکاربری
زیباوکارآمدوباتریباشارژدهیمناسبمیتوانندشمارابرایخریداینگوشی
هوشمندمتقاعدکنند.آنر 4Xبهیکدوربین ۱۳مگاپیکسلیدرپشتویک
دوربین ۵مگاپیکسلیدرجلومجهزشدهاست.دراینگوشیازنمایشگریبا
رزولوشن HDاستفادهشدهاست.کناراینمشخصات،هواویهمیشهثابتکرده
استکهمیتواندقیمتهایرقابتیو  اغلبپایین  رادرمقایسهباسایربرندهاارایه
دهد.آنر 4Xباقیمتیباورنکردنی،امکاناتیرادرحدگوشیهایردهباالیبازار
دراختیارتانمیگذارد.مجموعمشخصاتفنیوعملکردمناسبدرکنارقیمت
پایین،آنر 4Xرابهبهترینگزین هدرمیانگوشیهایبهصرفهتبدیلکردهاست.
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MEGA PIXEL

5.7 in
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میتوانبهجرات گفتمعرفینکسوس جدید گوگلباهمکاری
هوآوی یکی از شگفتی های این حوزه در سال 2015بود .همکاریای که
با نام     Huawei Nexus 6Pطراحی و ارائه شد .هوآوی این گوشی را
ش رنگ
به قویترین سختافزار موجود ،ظاهری زیبا ،نمایشگری خو 
ن اصلی 12و دوربین جلوی 8مگاپیکسلی و همچنین
و لعاب ،دوربی 
آخرین نسخه اندروید با نام  Marshmallow 6.0مجهز کرده تا
جدیدترین نکسوس گوگل حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد.
نکسوس 6در قاب پشتی ،حسگر اثر انگشت دارد که راهی امن برای
تشخیص هویت کاربر آن است .این گوشی از مدل قبلی نازکتر طراحی
شده و فقط 7.3میلی مترضخامت دارد  .نکسوس 6در سه ظرفیت
 64،32و 128گیگابایتی عرضه شده است  .اگر یک گوشی تمام عیار
میخواهیدکهخیالتانبابتهمهویژگیهایشراحتباشدبه  نتیجهی  
همکاریگوگلباهوآویاعتمادکنید.
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دیجی کاال ،پذیرای نیروهای متخصص و مشتاق
خانـوادهی دیجـیکاال در حـال گسـترش اسـت و این
گسـترش نیـاز بـه نیروهـای متخصـص در حوزههای
کاری متفاوت دارد .مـا در خانوادهی دیجیکاال تصمیم
داریـم در سـبک زندگی سـرزمین خـود تغییـر ایجاد
کنیـم .تغییـری کـه رفـاه ،آرامـش ،امنیت و آسـایش
بیشـتر را به دنبـال دارد .لـذت اسـتفاده از فناوریهای
نویـن محسـوس و ملمـوس وارد زندگـی عـادی مـا
خواهد شـد.
دیجـیکاال امـروز از افـرادی تشـکیل میشـود کـه پـر
شـدهاند از شـوق ،خواسـتن و یادگیـری .افـرادی که با

اسـتفاده از خالقیت خود بـه دنبال پیدا کـردن بهترین
راهحـل بـرای مسـائل هسـتند و هـر روز بـرای بهبـود
فرآیندهـا با ذهن باز تلاش میکنند .تیمـی که برایش
احترام متقابل فارغ از سلسـله مراتب یک اصل پذیرفته
شده اسـت .در دیجیکاال در کنار هم فضای دوستانهای
داریم که باعث میشـود آنهایی کـه در کاری حرفهای
هستند و تجربهی بیشـتری در انجام دادن کارها دارند،
بدون هیـچ چشمداشتی،دانستههایشـان را بـه دیگران
آمـوزش دهند.
دیجـیکاال ،نـام پیشـروی دنیـای فنـاوری اطالعـات

حوزه فعالیت

کشـور ،این روزهـا بسـتر تحقـق آرزوی آنهایی اسـت
کـه میخواهند رویـا بسـازند؛ آینـدهای کـه در آن هم
کارکنان و هم مشـتریان ،حال خـوب مدام و هـر روزه،
بهتریـن خاطرهشـان اسـت.
اگر شـما هـم مثل ما فکـر میکنیـد و تمایـل دارید در
فرصتهـای شـغلی اعلام شـده به تیـم مـا بپیوندید،
قطـار ما کـه بـرای رسـیدن بـه موفقیتهای بـزرگ و
بزرگتـر بـا حداکثـر سـرعت در حـال حرکت اسـت،
بـرای شـما هـم جـا دارد .بـه مـا ایمیـل بزنیـد و وارد
شـگفتانگیزترین تجربهی زندگی حرفهایتان شوید.

عنوان شغل
برنامهنویس وب

نرم افزار

برنامهنویس موبایل
طراح رابط کاربری
طراح تجربهی کاربری

بازرگانی

خرید داخلی (لوازم برقی ،غیر برقی ،مد و پوشاک و سایر رسته های دیجیکاال(
خرید خارجی
بازاریابی دیجیتال

فروش و بازاریابی

تحقیقات بازار
مرکز نوآوری و خالقیت
گرافیک

محتوا

تولید محتوا (لوازم برقی ،غیر برقی ،مد و پوشاک و سایر رسته های دیجی کاال (
خبرنگار
برنامه ریزی انبار

لجستیک

ارسال و توزیع

ارسال رزومه با درج عنوان شغلی به jobs@digikala.com

49

تولد دیجیکاال و رشد و رونق کسب و کارهای دیگر

سال1385
عبارت«خرید
آنالین»چندان
همهگیرنشده
بود .در این سال
سایت دیجیکاال براساس یک
تجربهیشخصیوباسرمایهی
تقریبامساویباصفرمتولد
شد .ایدهی سایت دیجیکاال از
خریدناموفقدوربیندیجیتال
شروع شد .در این سال برادران
محمدیسهماهزمانگذاشتند
تایکدوربیندیجیتالبخرند.
اما از آنجایی که در آن سالها
اطالعات و جزئیات زیادی
دربارهی دوربین دیجیتال وجود
نداشت ،تالش آنها درنهایت
موفقیتآمیز نبود .در آن
زمان نه خدمات پساز فروش
وجود داشت  و نه ضمانتی برای
کیفیتکاال.خریددوربینیکه
میتوانستتبدیلبهیکاتفاق
خاطرهانگیزبرایموسسهای
دیجیکاال شود ،به یک خرید
ناخوشایندبدلشد.اینتجربه
باعث شد تا آنها راهحل این
مشکلرادرتاسیسسایتی
بدانندکهمحصوالتباکیفیت
را بهصورت آنالین بفروشد.

digikala.com

«بررسی ،انتخاب
و خرید آنالین»

خان اول

خان دوم
دیجیکاال یک سال بعد از تاسیس ،تحویل رایگان
کاال را به خدماتش اضافه کرد .این ویژگی باعث شد تا
محبوبیتدیجیکاالبینمخاطبانشبیشترشود.حاال
خرید آنالین بین مردم کمی بیشتر از قبل جا افتاده
بود .خریدی که نه دردسر خیابانگردی داشت و نه
قرار بود برای دریافت کاال دم در خانه ،هزینهی پیک
پرداختشود .این ویژگی باعث
شدنامدیجیکاالبیشتر شنیده
شود .اما بعد از اهدای اولین
جایزه ب ه سایت دیجیکاال،
جادهی رسیدن به موفقیت
هموارتر شد .دیجیکاال در
دومین سال فعالیتش و در پنجمین همایش ملی
تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی ،جایزهی بهترین
وبسایت را از آن خود کرد و اسمش بیشتر از قبل سر
زبانها افتاد.

خریدناموفقیکدوربیندیجیتالباعثشدتاایدهیراهاندازیسایت
فروش آنالین به ذهن برادران محمدی برسد و سایت دیجیکاال را راه
بیندازند .دو برادری که نه تصور این را داشتند که عنوان برترین کسب
و کار اینترنتی در ایران و منطقه را کسب کنند ،نه برای قرار گرفتن
در جمع برترین کارآفرینان دنیا نقشه کشیده بودند و نه میخواستند
به یکی از فروشگاههای برگزیدهی اینترنتی تبدیل شوند .آنها به
مهمترین چیزی که فکر میکردند این بود که دیگر کسی مانند
آنها تجربهی خرید ناموفق اینترنتی نداشته باشد .اینکه این خرید
ناخوشایند به یک دوربین مربوط بود ،باعث شد دیجیکاال در ابتدا با
تمرکز بر کاالهای دیجیتالی مانند دوربین ،تلفنهمراه ،لپتاپ و...
دست به کار شود و با شعار «بررسی ،انتخاب و خرید آنالین» شروع
به کار کند .در سایت اطالعات کاملی دربارهی هر کدام از کاالهای
دیجیتالنوشتهمیشد.ایناطالعاتبعدازمدتکوتاهیدیجیکاالرا
به مرجع معتبری برای دریافت اطالعات دربارهی کاالهای دیجیتالی
تبدیل کرد.

  نشان مرکز کیفیتهای برتر
  برگزیده ی همایش توسعه دانایی محور

  بهترین وبسایت
پنجمینهمایش
ملیتجارت
الکترونیکی وزارت
بازرگانی

خان چهارم
در سال  90دیجیکاال تصمیم گرفت محتوای آموزشی تازهای به
سایت اضافه کند .در آبان همان سال بخش تلویزیون و ویدئوهای
آموزشی اطالعات در دیجیکاال در دسترس مخاطبها بود .حاال
مخاطبهای سایت برای دریافت اطالعات دو انتخاب متفاوت
داشتند .آنها میتوانستند اطالعات هر کاال را بخوانند یا ویدئوهای
آموزشی دربارهی هر کاال ببینند و اطالعات مورد نظرشان را به
دست بیاورند.

خان سوم
در سال چهارم دیجیکاال موفقیتهای بیشتری بهدست آورد .دیگر اسم
وبسایت برای مردم ناآشنا نبود و از هر  10نفر حداقل دو نفر دیجیکاال را
میشناختندوازآنخریدمیکردند.تحویلرایگان،پشتیبانی 24ساعتهوفروش
کاالهایباکیفیتمهمتریندلیلیبودکهمشتریهایدیجیکاالراازخریدشان
راضیمیکرد.درسال ۸۸دیجیکاالدرهمایشملیتوسعهیداناییمحور،نشان
مرکز کیفیتهای برتر را بهدست آورد .حاال خیلیها دیجیکاال را به چشم یک
فروشگاه اینترنتی میدیدند و همین باعث شد تا خانوادهی کوچک دیجیکاال
ی سایت بیفتند.
در آن زمان ،به فکر متنوعتر کردن کاالها 

  بخش تلویزیون و کلیپ های آموزشی
اطالعات به سایت اضافه شد.
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   بهترین وبسایت فروشگاه
اینترنتیپنجمینجشنوارهی
وب ایران
  بهترین طراحی کابردی
پنجمین جشنوار ه ی  وب ایران
   برگزیده ی بهترین
وبسایت فروشگاه اینترنتی
سومین دوره ی جوایز فنآوری

    دریافت تندیس دیموند
از هفتمین جشنواره و
کنفرانس کشوری دیریت
نظام توزیع و پخش
  عنوان برترین کسب و کار
در حوزه تجارت الکترونیکی
در چهارمین جشنواره
ملی ارتباطات و فن آوری
اطالعات در سال 93

100,000
عنوان کاال

1,000,000
بازدید روزانه

پرمخاطبترینکسبوکار
اینترنتیدرخاورمیانهو
شمالآفریقا

5th

پنجمین

تازه ترین رتبه در الکسا
میان سایت های ایرانی

بهترین وبسایت فروشگاه اینترنتی و بهترین طراحی کاربردی
ب در پنجمین جشنوارهی وب ایران و بهترین وبسایت فروشگاه
و
اینترنتی در سومین دورهی جوایز فنآوری ایران ،سه جایزهای بود که
باعث شد موتور سایت برای بارگذاری بخشهای جدید گرم شود .در
میانههای سال 91سایت دیجیکاال «دیجیبن» را بهعنوان هدیهای
اختصاصیبرایمشتریهایشدرنظرگرفت.دراینطرحهرمشتری
به ارزش کاالی خریداری شده ،امتیاز دریافت میکرد .این امتیاز در
واقع تخفیفی برای خریدهای بعدی هر مشتری است .با دیجیبن
مشتریهای دیجیکاال همیشه پیشنهادهایی برای خرید در سایت
پیدا میکنند .در اسفند همین سال شرکت «سرآوا» سرمایهگذاری
خود را در دیجیکاال شروع کرد.

   برترین سایت خرده فروش آنالین
در ششمین جشنواره وب ایران
کسب نماد اعتماد الکترونیکی2
ستاره از مرکز توسعه تجارت
   برگزیده  ی دومین اجالس جهانی
نشانمنتخب

خان ششم
موفقیتهای دیجیکاال هر سال بیشتر از سال قبل میشد
و جایزههای بیشتری میگرفت .حاال به فهرست جایزههای
دیجیکاال بهترین سایت خردهفروش آنالین در ششمین
جشنوارهی وب ایران ،نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره از مرکز
توسعهی تجارت و جایزهی برگزیدهی دومین اجالس جهانی
نشان منتخب هم اضافه شده بود .دیجیکاال در سال ۲۰۱۴در
جمع ده کارآفرین برتر دنیا در «کنگرهی جهانی کارآفرینی»
مسکو انتخاب شد .بعد از این بود که دیجیکاال به فکر ایدههای
تازه افتاد و «پیشنهاد شگفتانگیز»« ،طرح هفت روز تضمین
بازگشت» و «اولین مرکز
پردازش سفارشات» را در
سایت راهاندازی کرد.

خانپنجم

MOSCOW

«پیشنهاد
شگفتانگیز»

خانهفتم
در سال ۹۳همه چیز روی دور تند قرارگرفت .بعد از دریافت تندیس دیموند
از «هفتمین جشنواره و کنفرانس کشوری مدیریت نظام توزیع و پخش»
و عنوان بهترین کسب و کار در حوزهی تجارتالکترونیکی در «چهارمین
جشنوارهی ملی ارتباطات و فنآوری» ،دیجیکاال اهداف تازهای را پیش
گرفت .در این سال گروههای تازهای مانند لوازم خانگی برقی و غیربرقی،
فرهنگ و هنر ،لوازم سفر و ورزشی و ابزار و ادوات موسیقی به دیجیکاال
اضافه شد .بعد از استقبال مشتریها از این گروههای تازه ،در سال 94گروه
صنایع دستی ،لوازم آرایشی و بهداشتی ،شوینده و فرش هم به سایت اضافه
شدند تا مشتریهای دیجیکاال بتوانند کاالهای موردنیازشان را بیشتر از
قبل از این سایت بخرند .بعد از ۹سال دیجیکاال تبدیل به سایتی شده بود
که بیشتر از  100هزار عنوان کاال در  100گروه محصولی مختلف با یک
میلیون بازدیدکننده در روز و حدود سهمیلیون کاربر ثبت شده ،داشت.
حاال  ۸۵درصد از فروش اینترنتی کاال در فروشگاههای اینترنتی ایران به
دیجیکاال اختصاص دارد .دیجیکاال با ارسال رایگان کاال در همان روز و
خدماتی مانند ضمانت اصالت کاال ،امکان بازگشت هفت روزهی کاال برای
مشتری و ضمانت بهترین قیمت ،اعتماد مخاطبهایش را بیشتر از قبل
برای خرید اینترنتی جلب کرده است.
دیجیکاال برای راحتی مشتریهایش روشهای متنوعی را برای پرداخت
مبلغ کاال در نظر گرفته است .حاال مشتریها میتوانند مبلغ کاالی
خریداریشدهشان را در محل بهصورت نقدی یا با دستگاه کارتخوان
مامور حمل و نقل پرداخت کنند .همچنین خریدارها میتوانند مبلغ کاال
را از طریق اینترنت یا سامانهی  USSDبهصورت آنالین پرداخت کنند.
پاسخگویی 24ساعته در هفت روز هفته ،تنوع محصوالت ،امکان استفاده
از اپلیکیشن دیجیکاال ،پردازش سفارشها از طریق بزرگترین و مکانیزه
ترین مرکز سفارش در ایران ،گسترش مراکز توزیع کاال در سراسر کشور و
تولید محتوای تخصصی (فیلم ،عکس و متن) دربارهی کاالها ،دیجیکاال
را به یکی از پرطرفدارترین کسب و کارهای اینترنتی در خاورمیانه و شمال
آفریقا (براساس آمار سایت الکسا) تبدیل کرده است.
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دیجیکاال از اولین سال شروع فعالیتش تالش کرده
تا در کنار کسب و کار اصلی خود برای بهبود شرایط اجتماعی
مردم بر روی اهداف زیر تمرکز کند:
کاهش آلودگی هوا
کاهشترافیک
افزایش بهرهوری با صرفهجویی در وقت
حمایتازحقوقمصرفکننده
عرضهیمستقیمکاالازتولیدکننده(واردکننده)بهمصرفکننده
شفافیت در ارائهی قیمتها
اصلبودن کاال و حمایت از واردات رسمی
شفافیتمالیاتی
توسعه ی روشهای نوین کسب وکار و عرضه ی کاال در کشور
ایجاد طرحی ملی برای توسعهی کشور
کارآفرینی همراه با ارزشآفرینی
استخدام گسترده ی نیروی کار در کلیهی سطوح
توسعه در سراسر کشور (در 30استان)
آموزشهای فنی و مهارتی نیروی کار
حمایت از رویدادهای فرهنگی ،هنریومحیطزیستی

بذرها سرود رویش سبز
نیمهیاسفندسالپیش،مشتریاندیجیکاالبایکبستهیویژہ همراهخریدهایشانروبهرو
شدند:بستهایسبزباشعار«بذرها،رویشسبززمین»شاملیکگلدان،مقداریخاکوچندبذر
قابلکاشت.قراربوداینبستههابهمناسبتروزدرختکاریاز ۱۵اسفندبهمدتیکهفته،به
مشتریاندیجیکاالیادآوریکنندکه«بافعالیتهایمحیطزیستی،بهزمینسبزکمککنیم».این
فعالیتبااستقبالگستردهایازطرفمشتریاندوستدارمحیطزیستدیجیکاالمواجهشد.
 15اسفندماهامسالهمدیجیکاالباشعار«حامیتاززمینسبز»بهمدتیکهفتهمشرتیان
خود را به کاشنت بذری در آستانهی بهار دعوت میکند .در این روزها ،مشرتیان دیجیکاال همراه با
خریدهایشانبستهایشامل یکگلدانوچندینبذرماشدریافتخواهندکرد.

چطور با بذرهای ماش
سبزهی هفتسین
آماده کنیم:
ماشها را در کاسهای ریخته
و دو بند انگشت روی آن آب
بریزید.
پس از 2تا 3روز  که ماشها
جوانه زدند ،آنها را درون
پارچهای نخی بریزید و روی
آن آب اسپری کنید .این
پارچهراهمیشهمرطوب
نگهدارید.

دربارهی ماش
بیشتربدانیم:

بعد از سه روز ،جوانهها را
درون ظرف ارسالشده
ریخته و روی آنها را با
دستمالخیسبپوشانید.
سه روز بعد ،پارچه را از روی
ماشها بردارید.توصیه
میکنیمبرایزیباترشدنو
رویش هرچهبهتر ماشها ،در
اینمرحلهیکبندانگشت
خاک نرم روی آن بریزید.

ماش از خانوادهی حبوبات
و دانهای غنی و مفید
است.کِشتگاهاولیهی
ماش ،زادگاه ما  ایران است
و ایرانیان قدیم ماش را
«مِچ»میگفتند.ماش
دانهای کمکالری اما دارای
ویتامینهای Aو Dاست
و برای تقویت اعصاب و
بیناییمفیداست.
وقتی بذر ماش را بکارید،
میتوانیدجوانهیخام
ماش را نوشجان کنید یا
اجازه دهید بذرهایتان
بهیک گلدانسبزبا
برگهای ریز و ظریف
تبدیلشود  .

بعد از اینکه
بذرهای ماش
جوانه زدند
و به بار نشستند:

  روی خاک را به اندازهای
که فقط مرطوب بماند ،آب
اسپری کنید و گلدان را در
آفتاب قرار دهید.
بعد از  2هفته سبزهی زیبای
شما آماد ه است تا سفرهی
هفتسینتانراسبزترکند.
برای احترام به زمین سبز
و بهبارنشستن بذرها،در
روز طبیعت  ( 13فروردین)
جوانهها را به خاک گلدان یا
باغچهمنتقلکنید.

وقتی گلدانهای ماش جان گرفتند ،از آنها
عکاسیکنید .پیگیرسبزههایماشماندگارشما
خواهیم بود .ما را در شبکههای اجتماعی دنبال
کنید تا در جریان رویـدادهای ویژهی نوروزی
دیجیکاال  قراربگیرید.
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# digikala_nowrouz
/digikalaportal
+ digikala
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در نهمین سالگرد تأسیس دیجیکاال

نفری شدیم

دیجـیکاال کـه در سـال  2014به عنـوان یکـی از  10قهرمان
کارآفرین دنیـا در «کنگره جهانـی کار آفرینی» انتخاب شـد،
امروز بیشـتر از هـزار نیروی جـوان دارد.
ماه گذشـته ،جشـن 9سـالگی دیجـیکاال ،برترین فروشـگاه
آنالیـن ایرانـی در حالی برگزارشـد که تعـداد نیروهـای آن از
 1000نفر گذشـت .این تعـداد برای اهالی دیجـیکاال عددی
طبیعی و قابلانتظار اسـت زیرا رسـتههای مختلف دیجیکاال
هرروز محصـوالت بیشـتری را به مشـتریان ارائـه میدهند.
گروههـای ما نیـاز به نیروی متخصـص دارند تا بیشـتر از 100
هزار عنوان کاال در  100گروه محصولی مختلف را در دسترس
کاربـران قـرار دهنـد .ایـن در حالی اسـت کـه با اضافهشـدن

رسـتههای تـازه ،نیـاز بـه افـراد متخصـص ،بـرای مـا بـاز هم
بیشـتر از قبل میشـود.
دیجـیکاال حـدود سـهمیلیون کاربر ثبـت شـده دارد و روزانه
نزدیـک بـه یـک میلیـون بازدیـد از سـایت صـورت میگیرد.
بـر اسـاس آمارگیریهـای ارائه شـده ،نزدیـک بـه  85درصد
از فـروش اینترنتـی کاال را دیجـیکاال به خود اختصـاص داده
اسـت .بـا یک نـگاه جزئی بـه همیـن آمـار و ارقام بایـد گفت
کـه  1000کارمند برای برترین فروشـگاه آنالین کشـور کافی
نیسـت و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه دیجـیکاال همچنـان
فراخوانهای اسـتخدامی گسـتردهای را منتشـر میکند و در
حـال وسـیعتر کـردن جامعـهی کاری خود اسـت.

ال مگ
دیجیکاال و دیجیکا 
به عنوان برگزیدگان جشنواره وب ایران شناخته شدند
ال مگ در سـه بخش «برترین
در هشـتمین دورهی جشـنوارهی وب و موبایل ایـران ،دیجیکاال و دیجـیکا 
فروشـگاههای آنالین»« ،برترین اپلیکیشـن موبایل برای کسـبوکار» و «برترین وبسـایت حوزهی علم
و دانش» ،سـه جایزه به نـام خود ثبـت کردند.
هشـتمین دورهی جشـنوارهی وب و موبایـل ایران 4 ،اسـفند مـاه در سـالن همایشهـای کتابخانهی ملی برگزار شـد و
وبسایتها و اپلیکیشـنهای برتر از دیدگاه داوران و مردم انتخاب شدند .در اختتامیهی این مراسم ،کاندیداهای رستههای
مختلـف وب و موبایل اعالم و سـپس به برندگان برگزیده ی داوران ،لوح تقدیر هشـتمین جشـنواره وب ایران اعطا شـد .در
این بخـش از  ۷۵وبسـایت و  ۱۵اپلیکیشـن موبایل در رسـتههای مختلف تقدیر شـد.در بخش برترین «نرمافـزار موبایل
حوزهی کسـبوکار» ،اپلیکیشـن فروشـگاه اینترنتی دیجیکاال توانسـت از بین پنج کاندیدای برتر ،برندهی تندیس هیات
داوران شـود .دیجیکاال در بخش «وبسـایت» و در «برترین فروشـگاههای آنالین» هم لوح تقدیر هیات داوران هشـتمین
جشـنواره وب ایران را به خـود اختصاص داد.در بخش «برترین وبسـایت حوزهی علـم و دانش» ،دیجـیکاال مگ از بین ۵
کاندیـدای برتر به عنوان وبسـایت برتر از دیدگاه هیات داوران جشـنواره انتخاب شـد.
جشـنواره وب ایران هرسـاله با هـدف معرفی بهترین طرحهـا و سـایتهای حـوزهی وب و همچنین معرفـی نرمافزارهای
موبایـل و اپلیکیشـنهای جدید برگزار میشـود و دیجـیکاال یکـی از حامیان طالیی ایـن دورهی جشـنواره بود.
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گزارش یک
تکاملشکستخورده

لپتاپ تبلت لپتاپ

فرهنگحشمتی

وقتی ۱۵سالپیش ،مایکروسافت برایاولینبارازدستگاهتبلترومناییکرد،تقریباهیچاستقبالیازآننشد؛ولیراهشکستخوردهی
«بیل گیتس» را «استیو جابز» با بازاریابی درست و معرفی اولین مدل آیپد ادامه داد.آن زمان خودم جزو کسانی بودم که تصور
میکردم ،تبلتها بهزودیجای لپتاپها رابهعنواندستگاهیقابلحملباقابلیتانجامکارهایروزمره،میگیرند.چندسالیگذشت
ونسلهایبعدیآیپددرکنارتعدادی تبلتاندرویدی وویندوزی()RTمعرفیشدند.موفقیتآیپد،اکرثرشکتهایتولیدکنندهی
کامپیوترهایشخصیرابهسمتتولیدتبلتسوقداد هبود.اینجریانباتولیدتبلتهای ۱۰اینچیرشوعشد؛ولیمدتیبعد،مدلهای
کوچکتروخوشدستتر ۷اینچیتوانستندبازارتبلتهارابهدستبگیرند.اینسالها،دورانطالییتبلتهابودودستگاههاییمثل
نکسوس ۷وآیپدمینیمثلنقلونباتفروختهمیشدند!دراینمیانزمزمههایپایانعمرکامپیوترهایشخصیهمشنیدهمیشد.به
نظرمیرسیدوقتخداحافظیبالپتاپهافرارسیدهودیگرلزومینداشتهمیشهیکدستگاهدوونیمکیلوی یراباخودحملکنیم.
54

با اینکه خودم مدت زمان زیادی با تبلتهای مختلف کار
کردم ،ولی هرچقدر هم که تبلتها پیشرفت میکردند،
درنهایت برای انجام کارهای روزمرهام ،به یک کامپیوتر (یا
بهتر بگویم ،یک کیبورد) نیاز داشتم .از طرفی هیچکدام
از سیستمهای عامل  iOSو اندروید نتوانستند آنقدر به
کمالبرسند تا جایگزینی مناسب برای ویندوز به شمار
بروند.کمکمبهایننتیجهرسیدمکهتبلتهادرواقعهمان
گوشیهای بزرگ بودند که تواناییهای محدودی هم
داشتند .اما ظهور دو رستهی جدید در کاالهای دیجیتال،
باعث شد که کال تبلتها را فراموش کنم.
سامسونگ و اینتل با معرفی دو مفهوم فبلت (گوشیهای
با نمایشگر بزرگ) و الترابوک (لپتاپهای فوق باریک
و سبک) باعث شدند تا به حضور تبلتها کمتر احساس
نیازکنم.شخص ًاطرفدارگوشیهایبزرگهستموترجیح
میدهم بهجای یک گوشی و یک تبلت ،تنها از یک گوشی
بانمایشگربزرگاستفادهکنم؛بنابرایندیگرتبلتهابرایم
جذاب نبودند .از طرف دیگر ،الترابوکها توانستند ایراد
اصلی لپتاپها ،یعنی وزن و ضخامت باال را برطرف کنند.
احتماالً خود شرکتها هم تصورش را نمیکردند که با
تولید فبلتها و الترابوکها ،عمال دارند گور تبلتها را
میکنند .دیگر دلیل موجهی برای خرید این محصوالت
وجود نداشت .حتی اپل هم که اعتقادی به گوشیهای
بزرگ نداشت ،مجبور شد آیفونهایاش را با اندازههای
بزرگ عرضه کند.
در این میان ،مایکروسافت برای زنده کردن تبلتها ،از
کیبوردهای جداشدنی استفاده کرد .سرفیس محصولی
بود که عنوان «قاتل لپتاپ» را یدک میکشید؛ ولی پروژه
آنقدری موفق نبود و این عبارت در حد یک شعار باقی
ماند.
ایراد کار کجا بود؟ در نمایشگرها! نمایشگر تبلتها
آنقدری بزرگ نبود که بتواند کارایی لپتاپها را داشته
باشد .وارد عصر جدیدی از تکامل تبلتها شدیم؛
نمایشگرهای  ۱۳اینچی و بزرگتر! تبلتهای امروزی هم
کیبورد دارند ،هم نمایشگر بزرگ! در حقیقت دستگاهی
که برای از بین بردن لپتاپها معرفی شد ،نتوانست
ماموریتاش را بهپایان برساند و درنهایت مجبور شد
ماهیتلپتاپرابهخودشبگیرد.تولیدکنندگانتبلتها
هم هر کاری میکنند تا بتوانند جلوی مرگ این دستگاهها
را بگیرند .یک رستهی بیتکلیف که نمیداند قرار است
کارهای یک گوشی بزرگ را انجام بدهد یا جای لپتاپ
را بگیرد! با پیشرفت لپتاپها و همچنین بزرگتر شدن
روزانهی گوشیهای موبایل ،به نظر شما آیا ممکن است
بهزودیشاهدحذفواژهی«تبلت»ازفرهنگلغاتدنیای
فناوریباشیم؟
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 ۷دلیـــــل منطقــــی بـــرای خریــــد آنالیــــن

نفوذهرچهبیشرتاینرتنت
در جوامع امروزی با
تغییراتیدرسبکزندگی
مردم همراه شده است.
تفکرغالبایناستکه
اینرتنتبیشازهرچیزی
محمدزرینصدف
بر روی تعامالت افراد
بادنیایپیرامونتاثیر
گذاشتهوجنسروابط
را ،چه خوب و چه بد،
تغییردادهاست.امااینرتنتیککارکردفوقالعادهمثبتدارد.
اینرتنتتوانستهشیوهحلمسالهویافنتراهحلهایمنطقیرا
تغییردهد.یکیازدغدغههایهمیشگیبرشتهیهیمایحتاج
زندگیاست.جداازبحثپول،مسالهی«کجاوچگونه»
مطرحاست.اینرتنتراهحلخریدآنالینیابهقولمعروف
خریداینرتنتیراپیشنهادمیدهد.دالیلمنطقیزیادیبرای
خرید آنالین میتوان پیدا کرد؛ ما هفت مورد از آنها را برایتان
توضیحخواهیمداد.
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انسان راحتی را دوست دارد
خرید آنالین از خرید سنتی راحتتر است.
تصور کنید که بر روی کاناپه لم دادهاید و با چند کلیک
ساده محصوالت مورد نظر خود را سفارش میدهید؛ نه
زمان زیادی را در ترافیک هدر میدهید و نه هزینهی
اضافی برای سوخت خودرو پرداخت میکنید .از
صفهای بیمورد هم خبری نخواهد بود .سیستم
ارسال( )Deliveryهم که جای خود را دارد .برخی از
فروشگاههای آنالین با تیم پشتیبانی و سیستم توزیع
گستردهی خود ،خدمات ارسال رایگان را هم برای
شمافراهممیکنند.

مقایسه،مقایسه،مقایسه
برخی از فروشگاههای آنالین امکان
مقایسهی مشخصات محصوالت و قیمتهای آنها را
به شما میدهند .مشاهدهی مشخصات و قیمت چند
محصول در یک نگاه و آن هم در یک جدول واحد ،از
سوالپیچ کردن فروشندهی سنتی ،بسیار منطقیتر
است .تصور کنید برای خرید یک دستگاه تبلت به یک
مغازه فیزیکی رفتهاید .آیا تا به حال به آستانه تحمل
فروشنده فکر کردهاید؟ فروشگاه آنالین میتواند در
یک صفحهی وب یا در یک اپلیکیشن سادهی موبایل،
حجم زیادی از اطالعات را در مورد محصوالت مختلف
پیش روی شما قرار دهد .بهجای سوالپیچ کردن
فروشنده ،شما در فضای اینترنت میتوانید ساعتها
محصوالت مورد نظر خود را زیر و رو کنید.

همه چیز در یک جا
فروشگاههایسنتی،باکسجستجو
ندارند! جستجو ،پایه و اساس یک فروشگاه
آنالین است .در فضای آنالین دیگر نیاز نیست
برای خرید یک قلم کاال از این مغازه به آن مغازه و
از این سوی شهر به آن سوی شهر سفر کنید .شما
میتوانید حجم زیادی از محصوالت را در یک جا
و در یک پلتفرم واحد جستجو ،مشاهده ،مقایسه
و خرید کنید؛ جستجو در یک فروشگاه اینترنتی
به مراتب از پرسه زدن در مراکز خرید مختلف
آسانتر است .در یک فروشگاه آنالین ،رفتن از
دپارتمان کاالهای دیجیتال به دپارتمان کتاب
در ثانیه اتفاق میافتد.

۲۴/۷
فروشگاههای آنالین  24ساعت
شبانهروز در  7روز هفته در دسترس هستند .شما
میتوانید هر لحظه از شبانهروز با مراجعه به یک
فروشگاه اینترنتی جامع و معتبر در مورد محصول
مورد نظرتان اطالعات کسب کنید و به راحتی خرید
خود را انجام دهید .پس اگر نیمهشب به سرتان زد
یک وسیلهیخاص را بخرید ،الزم نیست تا عصر
روز بعد و برگشتن از سر کار منتظر بمانید .هر
چیزی را در هر لحظه از زمان و در هر مکانی که
هستید از آن خود کنید.

تجرب ه و نظردیگران
برایمان مهم است
شما در خرید سنتی نهایتا از یک
یا دو نفر از کسانی که پیشتر یک محصول را
خریدهاند در مورد کاالی مورد نظرتان پرس و جو
میکنید .در صورتیکه یک فروشگاه اینترنتی
شناخته شده به شما این امکان را میدهد که در
صفحهی محصول به دهها یا صدها مورد از نظرات
کاربران یا مشتریان دسترسی داشته باشید .تصور
کنید که بخواهید در یک فروشگاه فیزیکی در
حضور فروشنده از سایر مشتریان حاضر در مغازه
در مورد تصمیمتان به خرید یک وسیله مشورت
بگیرید .در این وضعیت اگر از مغازه به بیرون پرت
شدید،غافلگیرنشوید!

خالصشدن از چانهزنی
خرید آنالین شما را از چانهزنی با
فروشندگان بدقلق راحت میکند .اگر پیوسته
نگران هستید که مبادا هنگام خرید سرتان کاله
برود ،باید بگوییم خرید آنالین از یک فروشگاه
معتبر ،بسیار امنتر از خرید از یک فروشگاه سنتی
است .در یک فروشگاه اینترنتی نظاممند ،همه
فرایندها و تضمینها مشخصهستند و ارتباط
مشتری و سرویسدهنده کامال بر مبنای اصول از
پیش تعیین شده است .با خرید اینترنتی موقع پس
دادن کاال یا تعویض آن ،دیگر الزم نیست به خاطر
گم کردن رسید محصول خریداریشده ،غر بشنوید
یا با مخالفت روبرو شوید .همه اسناد خرید شما
محفوظ است .حداقل اینکه همیشه یک نسخه از
سفارش خریدتان را در ایمیل خود خواهید داشت.

چه کسی از محتوای رایگان بدش میآید؟
برخی از فروشگاههای آنالین یک سری خدمات را به طور رایگان در اختیار خریداران قرار
میدهند .به طور مثال دسترسی به نقد و بررسی تخصصی و بیطرفانهی کارشناسان در رستههای
مختلف محصوالت ،چیزی نیست که بتوان در فروشگاههای سنتی یافت .در بازار سنتی بسیاری از افراد
به خاطر نداشتن دانش فنی کافی ،در فرایند خرید گمراه شده و به کاالی مورد نظر خود نمی رسند .اگر
شما در یک فرآیند آگاهانه در مورد خرید یک محصول خاص به نتیجهی نهایی رسیدید ،یا حتی پس از
خرید و استفاده از محصول ،میتوانید دیدگاه کارشناسانه خود را به راحتی از طریق ارسال نظر یا نقد و
بررسی ،با بقیهی خریداران احتمالی به اشتراک بگذارید .همچنین این موضوع باعث می شود به خاطر
باال رفتن سطح آگاهی عمومی ،کاالهای بیکیفیت اساسا از بازار مصرف حذف شوند.
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حتما چندتایی دوسـت و رفیق دارید که مدام سرشـان در گوشی
اسـت و حتی در میـان جلسـات مهـم کاری هم سـعی میکنند
نگـه دارند
قبیلهشـان را از گزنـد حملـهی قبایل رقیـب در امان
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وحیدپوالدی

خودشان را دارند.

درسهچهارسالگذشتهگوشیهایهوشمندحسابیجایشان
رادرزندگیمانفارغازمیزانتحصیالت،نقشخانوادگی
ورتبهیاجتامع یکهداریم،محکمکردهاند.همینباعث
شدهتادیگراستفاد هازگوشیهوشمندبهقرشیخاص
محدود نباشد و اکرث قریب به اتفاقمان نیاز به این ابزار را در
زندگیماناحساسکنیم.گوشیهایهوشمندبهخاطراینکه
قالبثابتیندارند،هرروزبهواسطهیانتشاراپلیکیشنهای
جدید،کاربریشانتغییرمیکند.یکروزبرنامهایجدید
مخصوصپیامرسانیبابمیشودوروزدیگربرنامهایبرای
بهاشرتاکگذاری تصاویر .در این میان بازیهای ریز و درشتی که
برایگوشیهایهوشمندعرضهمیشوند،مشرتیهایخاص

بسیاری از این بازیها آنقدر هوشمندانه ساخته میشوند که میتوانند مسیر زندگی شخصی و حرفهای
سازندههایشان را برای همیشه تغییر دهند .اما در میان این بازیها عنوانی وجود دارد که ایرانیها بیش
از همه با آن آشنایی دارند .برخی آن را با نام «جنگ قبیلهها» میشناسند و برخی دیگر به آن «برخورد
قبیلهها» میگویند .اما اکثر کاربران موبایل ایرانی این بازی پرطرفدار را با نام اصلی خودش ،یعنیClash
 of Clansمیشناسند.
بازی  Clash of Clansرا استودیوی فنالندی «سوپر سل» در سبک استراتژی ساخته و در سال 2012
روانهی بازار کرده است .تا اینجای کار چیز عجیبی بهچشم نمیخورد .تا اینکه در حدود دو سال
پیش این بازی در میان بازیکنندههای ایرانی حسابی سروصدا بهپا کرد .خصوصا از زمانی که نسخهی
اندرویدی بازی در کنار نسخهی  iOSآن در اختیار کاربران قرار گرفت .تا همین یک سال پیشClash
صرفا بهانهای برای سرگرمی بود؛ سرگرمیای مفرح و نسبتا اعتیادآور .اما موضوع زمانی جالبتر شد که
از دوستان و آشنایانمانشنیدیم مبالغ کالنی برای تهیهی قدرتها و ابزار بهتر برای پیشروی در بازی،
هزینه میکنند؛ از چند صد هزار تومان گرفته تا چندین میلیون تومان .اما حاال چند ماهی میشود که
جدیدترین جریان این بازی شکل گرفته :اینکه میتوان Clashبازی کرد و پول ب ه جیب زد.
حتما میپرسید از کجا متوجه این جریان جدید شدهایم؟ کافی است به سایتها و فروشگاههای آنالین
سر بزنید تا با لیست بیشمار نقشهها و حسابهای کاربری Clashبرخورد کنید که با قیمتهای متنوع و
بعضا سرسام آور بهفروش میرسند .این بازی حتی یک سایت ایرانی هم دارد؛ سایتی که امکاناتاش کم
از سایت اصلی بازی ندارد .البته که این امکانات با واسطه تهیه میشوند و منطقا برای تهیهشان باید مبلغ
بیشتری پرداخت کنید.
اما واقعا چه شده که ایرانیها اینقدر جدی به فکر خرید و فروش حسابهای کاربری Clashافتادهاند؟
شاید سادهترین گونهی پاسخ به این سوال ،اشاره به جنسی از توهم خوشایند باشد .توهم اینکه اگر
هزینه نکنی ،اما در نهایت خروجی کاری که انجام دادهای را در قبال دریافت هزینه در اختیار بقیه قرار
بدهی ،قطعا سود کردهای .همین باعث شده تا از نوجوان گرفته تا میانسال حساب کاربریClash
برای خودشان راه بیاندازند و بهحساب خودشان بعد از چهار پنج ماهی که صرفا بازی کردند ،نتیجهی
سرگر م شدنشان را با مبلغی حدود صد هزار تومان در اختیار بازیکنندههای دیگری قرار بدهند؛
بازیکنندههایی که حال و حوصلهی شروع بازی از صفر را ندارند.
ل ماندهایم ،زمان و انرژیای است که صرف این سرمایهگذاری مثال
نکتهای که در اینجا از آن غاف 
سودآور شده است Clash.از آن بازیهایی است که بازیکننده باید مدام مراقباش باشد .اگر بازی را
ت از نتیجهی زحماتاش چیزی باقی نمانده و بازیکنندههای دیگر
به خود رها کند ،در زمان برگش 
هر آنچه را که اندوخته ،به غارت بردهاند .همین یعنی سرمایهگذاری زمانی هر روزه ،آنهم برای بیش
ت فروخت .از هزینهی زمانی که صرف این
از پنج ماه تا تازه بتوان حساب کاربری را به نازلترین قیم 
سرمایهگذاری میشود بگذریم ،تاثیرات اجتماعی زیادی هم در پس این موضوع دیده میشود .حتما
سر کار چندتایی دوست و رفیق دارید که مدام سرشان را در گوشیشان فرو کردهاند و حتی در میان
جلسات مهم کاری هم سعی میکنند قبیلهشان را از گزند حملهی قبایل رقیب در امان نگه دارند .پس
این تنها زمان نیست که برای سود ناچیز نهایی هزینه میشود؛ بلکه حضور فکری و فیزیکی بازیکننده
در محیط کار و خانوادهاش هم میتواند تحت تاثیر این سرمایهگذاری قرار بگیرد .حتی بعید نیست این
جریان خرید و فروش را سایتهای ایرانی فروشندهی امکانات Clashبهراه انداخته باشند تا از این طریق
بازیکنندهها را به خرید بیشتر ترغیب کنند.
با این تفاسیر دیگر خبری از پول بادآورده نیست و بازیکننده پیش از آنکه حتی فکر فروش حساب
کاربریاش بهسرش بزند ،هزین ه پرداختکرده .شاید بهتر باشد آن دسته از بازیکنندههایی که هنوز
هم تصور میکنند میتوان با Clashبازی کردن ،پولی به جیب زد ،پیش از هرچیز به تئوری سرگرمی
فکر کنند .اینکه هدف از بازی کردن صرفا سرگرمی است و با بهانههایی مثل همین درآمدزایی کاذب
خودشان را گول نزنند .بازیها ،از هر ژانر و درجهی سنی ،ساخت ه شدهاند تا سرگرممان کنند .لذت
سرگرم شدن را با اهدافی که هیچ طرح و نقشهی مناسبی در پسشان نیست ،خراب نکنیم.
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افقهای بقا

ی
بروبچههایاستودیویگوریالگیمزمیخواهندباباز 
جدیدشاننسلهشتمرابهشکلجدیاستارتبزنند

افقهای نو

امیرحسینمیرزایی

داستان بازی یکی از
جالبترین ایدههایی را
دارد که تا بهحال در یک
بازی رایانهای و ویدیویی
دیدهایم.

سـازندگان «افـق :طلـوع دوبـاره» ( )Horizon Zero Dawnمیگویند که سـاخت بازی را
پس از اتمام قسـمت سـوم «کیلزون» ( )Killzoneآغاز کردهاند و از نویسـندهی بازی بزرگ
«فالآوت :وگاس جدید» برای نوشـتن داسـتان بازیشـان کمک گرفتند .او هم با نگه داشتن
عناصر اصلی داسـتان ،سـناریویی جدید برای بازی نوشت.

بازی دنیایی باز دارد و با
استفادهازسیستمی ماموریت
محور،ساختارینقشآفرینی
برای خود ساخته است.
الوی در نقشهی بزرگ
بازی گشت و گذار میکند
وازشخصیتهایمختلف
ماموریتمیگیرد.

ماشینهای زنده

اولیـن آشـناییمان بـا بـازی در راه
اسـتودیوی گوریلا گیمـز ،از طریـق
تاالرهـای گفتوگـو صـورت گرفـت.
صحبت از یک بازی با اسـم رمز «افق»
( )Horizonمیشد که دایناسورهایی
مکانیکـی را بهتصویـر میکشـیدند
و افـرادی سـوار بـر ایـن دایناسـورها
بهچشـم میخوردنـد .افـرادی شـبیه
انسـانهای اولیـه یـا قبیلهنشـین؛
بـا اسـلحههای متـام اتوماتیک.ایـن
تصاویر بازیکنندهها را به وجد آورده
بـود .بـا ایـن حـال ،طـرح اصلی بـازی
بهقدری عجیـب به نظر میرسـید که
انتظـار منیرفـت ایـن تصاویـر نهایتـا
یـک منونـهی اولیـه از عنوانـی لغـو
شـده باشـند .بعـد از منایـش سـونی
در منایشـگاه  E3معلـوم شـد متـام
اطالعاتی که سـال گذشـته از این بازی
منتشر شـد واقعیـت داشـتند.

ایدهی شـکلگیری داسـتان افق بر مبنای دنیای پساآخرالزمانی شـکل گرفته است .سالهاست
کـه دنیای امروزی به پایان رسـیده اسـت .شـهرها ،تمدنهـا و تکنولوژیها همه از بیـن رفتهاند.
بـا این حـال ،قبیلهها و انسـانهای این دنیـا ،چندان هـم از تمدن نابود شـدهی گذشـته بیخبر
نیسـتند .آنهـا به تمـدن قبل ،بـه عنوان اجدادشـان نـگاه میکننـد؛ اجـدادی که در شـهرها و
دنیاهایـی نورانـی و بزرگ زندگـی میکردهانـد .در دنیای افق ماشـینها نژاد برتر هسـتند .آنها
مراحـل اولیـهی تکامل موجـودات زنـدهی دیگـر ،مثل انسـانها را تداعـی میکننـد .گونههای
جانـوری دنیـای افـق همگی ماشـین هسـتندکه از موجـودات کوچک گرفتـه ،تا ماشـینهایی
به بزرگی دایناسـورها را شـامل میشـوند .در تصاویـری که از بازی نشـان داده شـدهاند ،تعدادی
میانپـرده هـم بهچشـم میخـورد و امیدواریـم که بـازی بحثهایی فلسـفی داشـته باشـد که
میتواننـد چگونگـی خلق موجوداتی توسـط انسـان ،یـا زنده بـودن و نبـودن ماشـینها را دربر
بگیرنـد .ظرفیـت طـرح سـواالتی مثـل «آیا ماشـینی کـه فکر میکنـد هـم در معنـای زندگی
میگنجد یـا نـه؟» در افق وجـود دارد.
م نقشآفرینی
باز ه 
سـازندگان افـق میگوینـد کـه نمیخواهنـد حتـی نحـوهی اسـتفاده از یـک اسـلحه را
در بـازی آمـوزش دهنـد .آنهـا میخواهنـد تمـام بخشهـا ،مکانیکهـا و سیسـتمهای
بـازی را خـود بازیکنندههـا بـا آزمـون و خطـا کشـف کننـد .اگـر سـازندگان بـازی بـه
حرفشـان پایبنـد باشـند ،ایـن موضـوع میتواند افـق را بـه بازیهـای بزرگـی مثل «سـایهی
کلوسـوس» ( )Shadow of the Colossusیـا «ارواح تاریـک» ( )Dark Soulsشـبیه
کند.
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سازندگان بازی میگویند
که درونمایهی اصلی
داستان« ،تضاد بین زیبایی و
خطرات دنیا» است .همچنین
موضوع داستان قرار است
«قرار نداشتن نژاد انسان در
باالترین درجه» باشد.
افق :طلوع دوباره Horizon
Zero Dawn
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دیجیکاال ،پس از خرید نیز همراه و پاسخگوی شماست.
دیجیکاال بـه منظور آسـودگی خاطر و رضایتمندی بیشـتر
مشـتریان ،بـرای محصوالتی کـه نیاز بـه مهلت تسـت دارند،
هفـت روز فرصـت بازگشـت کاال در نظـر گرفتـه اسـت .برای
بهرهمندی بهتر و سـریعتر از خدمات پس از فروش و اسـتفاده
از ایـن سـرویس ،لطفـا به مـوارد زیر توجـه کنید:
کلیـهی محصوالتـی کـه بایـد از نظـر فیزیکـی سـالم بـه
دسـت مصرفکننده برسـند (مانند کاالهای گـروه فرهنگ و
هنر ،ورزش و سـرگرمی ،پوشـاک و لوازم آرایشـی و بهداشتی
و مراقبت ،لوازم شـخصی برقـی و غیربرقـی ،کاالهای مصرفی
مانند کارتریج و جوهـر چاپگر و قطعات داخلی کامپیوتر مانند
کارت گرافیک ،مادربـرد ،پردازنده و نظایر آن )...گارانتی اصالت
و سلامت فیزیکـی دارند و مشـمول هفت روز مهلت تسـت و
بازگشـت کاال نمیشـوند .همچنیـن ،کاالهایـی کـه بهعنوان
هدیهی دیجیکاال ،همراه سـفارش ارسـال و در فاکتور فروش
با مبلغ صفر ریال درج میشـوند ،مشـمول هفـت روز ضمانت
تعویض نیسـتند.
از ارسـال کاال بـدون هماهنگـی با خدمـات پـس از فروش
دیجیکاال ،خـودداری کنید .بـرای تایید ارسـال کاال از طریق
تلفن ،ایمیل یا مراجعهی حضوری با کارشناسـان پشـتیبانی
خدمـات پس از فـروش تمـاس بگیرید.
میتوانیـد بـا شـماره تلفـن )021( 61930000 :تمـاس
بگیرید( .روزهـای عادی سـاعت 9ـ 17بـا داخلـی  ،2روزهای
تعطیـل یا سـاعات غیـراداری بـا داخلی )1
میتوانید در وبسـایت دیجیکاال ،به صفحهی تماس با ما
بروید .درخواسـت خود را در کادر متن پیام درج کنید ،موضوع
را «خدمـات پس از فروش» انتخاب کنید و شـمارهی پیگیری
سـفارش و پیام خود را ارسال کنید.
یا موضـوع را به همـکاران گفتوگوی آنالین اطلاع دهید.
(24سـاعته و 7روز هفته)
لطفا توجه داشـته باشـید کـه در هر یـک از روشهـای باال
الزم اسـت شـمارهی پیگیری سـفارش را اعالم کنید.
هرگونـه آسـیب و ایـراد فیزیکـی یـا وجـود مغایـرت در
مشـخصات یـا ظاهـر فیزیکـی بـا اطالعـات وبسـایت را در
اولیـن فرصـت و حداکثر طی  24سـاعت پـس از دریافت کاال،
بـه خدمات پـس از فـروش اطلاع دهید .اگـر مغایـرت ،بدون
استفاده از کاال قابل مشاهده باشـد ،باید کاال در شرایط اولیهی
خود بـوده و از آن اسـتفاده نشـده باشـد.
اشـکال یـا ایـراد فنـی را بایـد حداکثر تـا هفـت روز پس از
دریافـت کاال ،بـه دیجـیکاال اطلاع دهید.
در صـورت انصـراف از خریـد ،حداکثـر تـا هفـت روز ،باید
انصـراف خود را بـه واحد خدمات پـس از فروش اطلاع دهید.
در ایـن حالـت برگردانـدن کاال تنهـا در صورتـی امکانپذیـر
است که در شـرایط اولیهی خود (پلمپ) باشـد ،از آن استفاده
نشـده باشـد و به همـراه همـهی ملزومـات و اقالم همـراه آن
ارسـال شـود .الزم به ذکر اسـت کاالهایی که بـه دلیل ماهیت
خاص یا اسـتفادهی شـخصی و با توجه به لزوم رعایت مسـائل
بهداشـتی نمیتواننـد بازپـس داده شـوند ،شـمول ایـن بنـد
نمیشـوند.
  ضوابـط و مسـئولیتهای مربـوط بـه فـروش
محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی ،لـوازم شـخصی
و بهداشـت و مراقبـت ،لـوازم بدنسـازی و سـنجش
سلامت:
ـ اطالعـات ایـن محصـوالت صرفا برای اطالعرسـانی اسـت و
جنبهی مشـاوره ندارد .خریدار باید قبل از اسـتفاده ،نسبت به
کسـب اطالعات حرفهای و اخـذ مشـاوره از متخصص مربوط
اقدام کند .همچنین نظراتـی که کاربران در خصـوص کاال در
وبسـایت درج کردهانـد ،تجربـه یـا اطالعـات شـخصی افراد
اسـت و برای آنهـا و دیجیکاال مسـئولیتی ایجـاد نمیکند.
ـ دیجـیکاال مسـئولیتی در قبـال درسـتی اطالعـات فراهـم
شـده روی بسـتهبندی کاال نـدارد و مسـئولیت آن با شـرکت
تولیدکننـده کاالسـت.
ـ در صورت عدم آگاهی ،اطالع و ناتوانی مشـتری در استفاده از
این محصوالت یا ایجاد خسـارت نسـبت به خود یـا محصول،

تمامـی مسـئولیتها برعهـدهی مشـتری اسـت و فروشـگاه
دیجـیکاال در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشـت.
ـ دیجـیکاال نسـبت به عوارض جسـمی و بیماریهای ناشـی
از اسـتفاده از ایـن محصوالت مسـئولیت و پاسـخگویی ندارد.
انجـام پیگیریهـای الزم بایـد توسـط مشـتری و از طریـق
شـرکتهای مربوط (نمایندگیهـا و تأمینکنندگان رسـمی
کاال) انجام شـود.
ضوابط و مسـئولیتهای مربوط به فروش پوشـاک
و کفش:
ـ بـه دلیل رعایت نکات بهداشـتی و شـخصی و طبیعت خاص
فروش ایـن کاالها ،این گروه شـامل مهلت تسـت هفـت روزه
نیسـتند .بنابراین برای اسـتفاده از گارانتی سالمت فیزیکی یا
تعویض سـایز ،مشـتری میپذیرد در اولین فرصـت و حداکثر
تـا شـش سـاعت پـس از دریافـت کاال ،درخواسـت خـود را با
ذکر شـمارهی پیگیـری سـفارش ،به خدمـات پـس از فروش
دیجـیکاال اطلاع دهد.
ـ درخواسـت تعویض سـایز تنها در صورتی پذیرفته میشـود
که کفش یا پوشـاک فقط تست شده باشـند ،در وضعیت اولیه
و نو باشـند و روی پوشـاک هیچگونـه آثار اسـتفاده مانند لکه،
رنگپریدگـی یا بوی عطر و بدن وجود نداشـته باشـد و مارک،
دکمه و سـایر ملحقات جدا نشـده باشد.
بـرای ارسـال بـه دیجـیکاال الزم اسـت کاال بـه خوبـی
بسـتهبندی شـود و لـوازم جانبی و همـهی اقالم همـراه مانند
کابل ،ریموت ،باطـری ،دفترچه راهنمـا ،کارت گارانتی ،کارت
بیمـه ،بنـد ،قطعـات بسـتهبندی و ...بـه همـراه کاالی اصلـی
ارسـال شـود.
اگـر کاال رمـز عبـور ( ،)passwordآی دی ،اپـل آی دی
( )idیـا الگـو ( )patternدارد ،الزم اسـت توسـط مشـتری
برداشـته شـود تا کارشناسـان دیجـیکاال امکان تسـت آن را
داشـته باشند.
کاالی خریـداری شـده را به همـراه فاکتور داخـل پاکت یا
کارتـن جداگانـهای قرار دهیـد و از نوشـتن آدرس یـا هر مورد
دیگری روی بسـته یا جعبهی اصلی خودداری کنید .برچسب
زدن یـا نوشـتن توضیحـات ،آدرس یا هـر مورد دیگـری روی
کارتـن یا جعبـهی اصلـی کاال یا پـاره و مخـدوش کـردن آن،
امـکان اسـتفاده از ضمانت بازگشـت را از بیـن میبرد.
پـس از این کـه کارشناسـان خدمات پـس از فـروش ایراد
فنی ،وجود مغایـرت فنی یا فیزیکی یا آسـیبدیدگی ظاهری
را تاییـد کردنـد ،هزینههـای ارسـالی بـه عهـدهی دیجیکاال
خواهـد بود.
واریـز هزینـهی پسـت بـه حسـاب مشـتری در صورتـی
امکانپذیـر اسـت کـه رسـید پسـتی بـا مهر شـرکت پسـت
همـراه کاال ارسـال شـود .بنابرایـن اگر سـاکن شـهری به غیر
از تهران هسـتید ،برای بازگرداندن کاال تنها از پسـت پیشـتاز
اسـتفاده کنید.
کارشـناسهای خدمات پس از فروش دیجیکاال ایرادهای
اعالمشـده توسـط مشـتری را بررسـی و کنترل میکننـد .در
صورت انصراف از خرید ،با تایید شـدن ایراد یا مغایرت توسـط
کارشناسـان دیجیکاال ،هزینهی ارسـال و دریافت مجدد کاال
به عهدهی مشـتری خواهـد بود.
در صـورت تاییـد ایـراد اعالمشـده توسـط کارشناسـان
خدمات پس از فـروش ،میتوانید کاالی خـود را با همان مدل
یا محصـول دیگـری تعویـض کنید.
پـس از پذیـرش کاال کارشناسـان خدمـات پـس از فروش
به طـور میانگین ظرف  48سـاعت کاری نتیجهی تسـت را به
مشـتری اعلام میکنند.
از هنگامی که وضعیت کاال در واحـد خدمات پس از فروش
مشـخص شـود ،اگر نیـاز بـه اسـترداد وجـه باشـد ،حداکثر تا
 48سـاعت کاری مبلغ به حسـاب مشـتری واریز خواهد شـد.
لطفا بـرای اطالعـات بیشـتر و دقیقتر صفحـهی «رویهی
هفت روز بازگرداندن کاال چگونه اسـت؟» را بـه آدرس http://
 www.digikala.com/page/Return-policyروی
وبسـایت مطالعه کنید.
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اینجانب  ...................................با شماره تماس     ...................................با پذیرش شرایط تعویض کاال ،تقاضای استفاده از ضمانت 7روز بازگشت را برای کاال (کاالهای) زیر دارم.

لطفا این فرم را تکمیل و همراه کاالی خود ارسال کنید.
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