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گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

گزارش پیش رو، گزیده ای از آمار و داده های گروه دیجی کاال اسـت که از دپارتمان هوش تجاری )Business Intelligence( این سـازمان اسـتخراج شـده اسـت و برای اولین 
بار به صورت عمومی منتشـر می شـود. این گزارش در پی پاسـخ به این سـوال اسـت که »رفتار خرید کاربر و مصرف کننده ایرانی در فضای آنالین چگونه اسـت؟«

ســـهم قابـــل توجـــه گـــروه دیجـــی کاال از بـــازار خرده فروشـــی آنالیـــن کشـــور، گســـتردگی فـــروش، تنـــوع بیـــش از 1/5 میلیـــون کاال، مشـــارکت هـــزاران کســـب وکار ایرانـــی و همچنیـــن 
۲۰ میلیـــون بازدیدکننـــده ماهانـــه از ســـایت و اپلیکیشـــن دیجـــی کاال باعـــث می شـــود کـــه ایـــن گـــزارش گزیـــده گویایـــی از کل بـــازار خرده فروشـــی آنالیـــن کشـــور باشـــد. 

ــی، مراکـــز پـــردازش و  در دپارتمـــان هـــوش تجـــاری دیجـــی کاال تمامـــی داده هـــا از بخش هـــای مختلـــف شـــامل تکنولـــوژی، مارکتینـــگ، محصـــول، لجســـتیک، بازرگاـن
ــی مـــورد پـــردازش قـــرار گرفتـــه و ایـــن داده هـــای پـــردازش  توزیـــع ســـفارش، خدمـــات پـــس از فـــروش و تجربـــه مشـــتری جمـــع آوری می شـــود و بـــا رویکـــردی تحلیـل
ـــار  ـــن داده هـــا اســـتفاده شـــده و در چه ـــز از ای ـــزارش نی ـــن گ ـــه ای ـــرای تهی ـــروه دیجـــی کاال اســـت. ب ـــرای تمامـــی تصمیم گیری هـــا و برنامه ریزی هـــا در گ شـــده مبنایـــی ب

ـــا منتشـــر شـــده اســـت. ـــازارگاه و کســـب وکارهای ایرانـــی و محصـــوالت و برنده ـــورد مشـــتریان، ب ـــران، بازخ ـــار کارب بخـــش رفت
دیجی کاال فروشـــگاه ایرانی اســـت که خدمات خود را در اختیار همه مردم ایران از سراســـر کشـــور قرار می دهد، از شـــهرهای بزرگ تا دورافتاده ترین روســـتاهای کشـــور 
همـــه از خدمـــات دیجـــی کاال اســـتفاده می کنند. لذا گزارش هایی از این دســـت، به مخاطبین ما امکان رصد شـــفاف تر و دقیق تر خدمات دیجـــی کاال را می دهد، وضعیت 

بازار آنالین کشـــور را از دریچه بزرگترین فروشـــگاه اینترنتی کشـــور شـــرح می دهد و به تصمیم گیری های کوچک و بزرگ بســـیاری کمک می کند.
ایـــن گـــزارش بـــه 3۰ هـــزار کســـب وکار ایراـنــی کـــه محصـــوالت خـــود را از طریـــق بـــازارگاه یـــا مارکت ِپلیـــس )Marketplace( دیجـــی کاال می فروشـــند، کمـــک می کنـــد 
ـــزارش  ـــن گ ـــات ای ـــد از اطالع ـــده کاال در سراســـر کشـــور می توانن ـــده و توزیع کنن ـــد. شـــرکت های تولید کنن ـــه کنن ـــه کاالهـــای خـــود را بهین ـــروش و ارائ ـــا فرآیندهـــای ف ت
ـــه سیاســـت گذاران کشـــور در مســـایل  ـــن ب ـــد. همچنی ـــدام کنن ـــروش و بازاریابـــی خـــود اق ـــن، ف ـــره تامی ـــرای بهینه کـــردن زنجی ـــر ب ـــا اطالعـــات دقیق ت ـــد و ب اســـتفاده کنن

ـــازار خرده فروشـــی داشـــته باشـــند. ـــان در ب ـــد ایرانی ـــار خری ـــری از رفت ـــر بهت ـــا تصوی ـــد ت ـــک می کن ـــل و زیرســـاخت ها کم ـــرد، کالن، حمل ونق اقتصـــاد خ

دربارهگزارشدیجیکاال

به نام خدا
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دیجی کاال در سال 13۸5 با سرمایه اولیه بسیار محدود شروع به کار کرد و امروز 
پربازدیدترین فروشگاه آنالین ایران و منطقه است. از شرکت های زیرمجموعه و 
 ،)Digikala( سرویس های اصلی این گروه می توان به فروشگاه اینترنتی دیجی کاال
فروشگاه اینترنتی پوشاک دیجی استایل )Digistyle(، فروشگاه کتاب الکترونیک و 
صوتی فیدیبو )Fidibo(، سوپرمارکت آنالین )Digikala Fresh(، زیرساخت پرداخت 
 ،)DigikalaNext( ِنکست  نوآوری دیجی کاال  مرکز   ،)DigiPay( الکترونیکی دیجی پی 
سرویس های تبلیغات آنالین و آفالین، لجستیک، سرویس های ابری، کالن داده ها، 
سرویس های محتوایی )Content Factory( و دیجی کاالمگ )DigikalaMag( اشاره کرد.
دیجـــی کاال از همان ابتدا تمرکز خـــود را بر »مشـــتری محوری« به عنوان مهم ترین 
ارزش کســـب وکار قـــرار داد و ایجاد تجربه خوشـــایند خرید در مشـــتریان و تالش 

بـــرای ارتقـــای تجربه خرید ایرانیـــان منطبق با اســـتانداردهای جهانـــی را یکی از 
مهم تریـــن وظایـــف خود می داند. همینطـــور اعتماد مردم عزیز ایـــران را مهم ترین 

اندوختـــه خود می دانـــد و قدردان این اعتماد اســـت.
گـروه دیجـی کاال  اکنـون  تهـران هـم  در  دانـش  پـردازش کاالی  افتتـاح مرکـز  بـا 
بزرگتریـن مرکـز پـردازش کاال را در خاورمیانـه و شـمال آفریقـا در اختیـار دارد. ایـن 
مرکز با مساحت 5۰ هزار متر مربع، ظرفیت انبارش 5 میلیون قلم کاال و ظرفیت 
پـردازش 5۰۰ هـزار کاال در روز، یکـی از مراکـز پردازش قابل مقایسـه با پیشـروترین 
نمونه هـای جهانـی اسـت. عـالوه بـر آن 31 مرکـز توزیـع کاال، مرکـز خدمـات پـس از 
فروش و مرکز جمع آوری کاالی فروشـندگان در سراسـر کشـور امکان تحویل سـریع 

کاال را بـرای مشـتریان در دورتریـن نقـاط کشـور فراهـم آورده  اسـت.

گروهدیجیکاال

خدمات لجستیک

Fulfillment
Services

Logistics
Services

Retail

Fashion

Fresh

International
Sourcing

بازرگانی

Marketplace

بازارگاه
خدمات محتوا

Digital Content
Innovation 

Center

مرکز نوآوری

Payment
Services

خدمات پرداخت خدمات تبلیغات

Ad Tech

Ad Agency
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تواناییپردازشدرهرروز

ظـــــــــــــــــرفیتانبــــــــــــارش
مرکــــــــــزپـــردازشدیجیکاال

۵,۰۰۰,۰۰۰کاال

مراکز جمع آوری کاالی فروشندگان

مرکز پردازش کاالهای سوپرمارکتی

مرکز پردازش دانش

مراکز توزیع کاال

خدمات پس از فروش

مساحت مرکز پردازش دیجی کاال )دانش(
برابر با ۸ زمین فوتبال است.

تهــــران
۵۰۰,۰۰۰
کـــــــــــــــــــاال

نقشهمراکززیرساختی
دیجیکاال

7 مقدمه
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مارکت ِپلیـــس یـــا بـــازارگاه )Maketplace( بســـتری اســـت که امـــکان خرید 
مشـــتریان را از چند هـــزار تامین کننده متفاوت ایجاد می کند. در این بســـتر 
چندیـــن هزار فروشـــنده بـــرای فروش محصـــوالت خود گردهـــم آمده اند و با 
یکدیگـــر رقابـــت می کنند و خریـــداران می توانند با بررســـی محصوالت آن ها 
آنچـــه نیـــاز دارند را تهیه کنند. در این بســـتر فروشـــنده می توانـــد کاالهای 
خـــود را بـــه بـــازاری به وســـعت ایـــران عرضـــه کند و محصـــوالت خـــود را در 
معـــرض دید میلیون ها مشـــتری قرار دهد و مشـــتری نیز به طیف وســـیعی 
از محصـــوالت و قیمت هـــای رقابتی دسترســـی دارد و ســـبد خرید خـــود را با 

ســـهولت بیشـــتر و بـــه اصطالح با دســـت بازتری تکمیـــل می کند.
دیجـــی کاال بـــا توســـعه پلتفـــرم مارکت پلیـــس خـــود بـــرای خدمت رســـانی بـــه 
ـــدگان،  ـــدگان و تولیدکنن ـــه بســـیاری از تامین کنن ـــث شـــد ک فروشـــندگان باع
ــه  ــود را عرضـ ــای خـ ــاخت، کاالهـ ــه زیرسـ ــی مربـــوط بـ ــای فـن بـــدون دغدغه هـ
کننـــد و بـــه ایـــن ترتیـــب بـــه پایـــگاه کاربـــران دیجـــی کاال و شـــبکه گســـترده و 

ـــع دیجـــی کاال دسترســـی داشـــته باشـــند.  ملـــی توزی
دیجی کاال برندی مّلی است و حمایت از کسب وکارهای ایرانی را مهم ترین 
مسئولیت اجتماعی خود می داند. پلتفرم مارکت ِپلیس دیجی کاال  تولیدکننده ، 
صنعتگر، هنرمند و کسب وکار ایرانی را مستقیما به بازاری به وسعت سراسر ایران 
متصل می کند و تمامی سرویس های لجستیکی، انبارداری، پرداخت، بسته بندی، 
بازاریابی، تولید محتوا، بینش بازار و خدمات پس از فروش را  به آن ها ارایه 
می دهد. تولید کننده ی ایرانی در این پلتفرم دغدغه ای جز تولید نخواهد داشت. 
در حال حاضر 3۰ هزار کسب وکار ایرانی در این پلتفرم مشغول به فعالیت هستند.

دیجیکاال؛
خانهکسبوکارهایایرانی
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منبع: گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی - وزارت صمت

یکچهارممردمایـــرانماهانهازدیجیکاالبازدیدمیکنند
)MonthlyUniqueVisitors(

کل جمعیت کاربران دیجی کاال

*کلیـــه فعالیت های تجـــاری، مبـــادالت و خریدوفروش محصـــوالت از طریـــق ابزارهای 
الکترونیـکــی را تجـــارت الکترونیـــک می گویند. به ایـــن ترتیب خرده فروشـــی آنالین، 
جابجایی اینترنتی سرمایه، بازاریابی اینترنتی، خدمات اینترنتی، تبادل الکترونیکی داده 
و کلیـــه تراکنش های آنالین در دســـته فعالیت های تجارت الکترونیـــک قرار می گیرد.

سهمتجارتالکترونیک*در
تولیدناخالصداخلیایران

رشدتعدادتراکنشهایآنالیندرایران2

13۹7

1/1
میلیارد

13۹۶

5۸۰
میلیون

13۹5

۲۶۹
میلیون

13۹۴

1۹۰
میلیون

13۹3

15۲
میلیون

13۹۲

57
میلیون

۲. منبع: گزارش اقتصادی سالیانه شاپرک
۱. منبع: گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

سهمخردهفروشیآنالینازکلبازارخردهفروشیتعدادیازکشورهایدنیا-2۰۱۸

بریتانیا ۲۰/۶٪

آمریکا 15/۴٪

آلمان 12/9٪

نروژ 1۲/7٪

ترکیه ۴/7٪

ایران ٪1 تا ۲٪

چین ۲۴٪

کره جنوبی 13/۴٪

emarketer.com   :منبع
statista.com          

رشدتعدادکاربراناینترنتموبایلدرایران۱

۰

1۰,۰۰۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰,۰۰۰

3۰,۰۰۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰,۰۰۰

5۰,۰۰۰,۰۰۰

7۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد کاربران

13۹۶ 13۹713۹513۹۴13۹3

7
میلیون

۲۰
میلیون

3۶
میلیون

53
میلیون

۶۲
میلیون

نماد اعتماد الکترونیکی

منبع: گزارش ساالنه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

سال

مقدمه

دارای نماد اعتماد الکترونیکی )اینماد( تا سال ۱۳۹7 به ثبت رسیده است.

بازاررقابتفروشگاههایآنالیندرکشور

۲۴٪ چین 
۲۰/۶٪ بریتانیا 
15/۴٪ آمریکا 
13/۴٪ کره جنوبی 
12/9٪ آلمان 
1۲/7٪ نروژ 

ترکیه  ۴/7٪

ایران    )تخمینی( ٪1 تا ۲٪

...

...
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ارزشخالصکاالیبهفروشرفته)NMV(دردیجیکاال
چقدررشدداشتهاست؟

میانگیننرخرشدساالنه
از سال ۹۰ تا ۹۸

%۱۱۱درسال

ـــص ریالـــی دیجـــی کاال در ۸ ســـال گذشـــته به طـــور  ـــروش خال ف
متوســـط هـــر ســـال ٪111 رشـــد داشـــته اســـت.

فروش خالص شش ماه اول هر سال

فروش خالص شش ماه دوم هر سال

13۹713۹۴پیش بینی فروش خالص شش ماه دوم سال 13۹۸ 13۹۶13۹313۹1 13۹5 13۹۸13۹۲13۹۰

سال

CAGR =
(ارزش تراز ثانویه ارزش تراز اولیه)

1
تعداد سال ها

—   1

میانگین رشد درسال

۱۱۱%
نرخ رشد مرکب ساالنه )CAGR( ارزش خالص فروش ریالی دیجی کاال 

از سال ۹۰ تا ۹۸، ٪1۰5 بوده است.

تنوعکاالییدردیجیکاالچه
تغییریکردهاست؟

۱,700,۱54کلتنوعکاال

تعدادکاالهایجدید
540,000در نیمه اول ۱۳۹۸

13۹۸13۹۲ 13۹513۸۹ 13۹713۹1 13۹۴13۸۸13۸۶ 13۹۶13۹۰ 13۹313۸713۸5

0

75۰,۰۰۰

1,۰۰۰,۰۰۰

1,۲5۰,۰۰۰

1,5۰۰,۰۰۰

۲5۰,۰۰۰

5۰۰,۰۰۰

اضافه شدن مدل مارکت ِپلیس

اضافه شدن کاالهای غیر دیجیتال

تنوع کاالییتنوعکاالییدیجیکاالازابتدایتاسیستاکنون

درحالیکه...

ـــاوفروشـــگاههای ـــنهایپرمارکته ـــوعکاالدربزرگتری تن
فیزیکـــیبیشـــتراز۱۰—2۰هـــزارنیســـت.
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پرفروشترینزمانهادردیجیکاال
شنبه

یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه

۰1۲۶ 37 ۴۸ 5۹111۲1۶۲۰ 1۴1۸۲۲ 1317۲1 151۹۲3 1۰

۰1۲۶ 37 ۴۸ 5۹111۲1۶۲۰ 1۴1۸۲۲ 1317۲1 151۹۲3 1۰

شنبه
یکشنبه
دوشنبه

سه شنبه
چهارشنبه
پنجشنبه

جمعه

شهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین

در مقایسه ماه های نیمه اول سال 13۹۸، فروردین کمترین حجم سفارش و مرداد 
ماه بیشترین حجم سفارش را  داشته است. باال رفتن حجم سفارش ها در تاریخ 
13۹۸/5/5 تا 13۹۸/5/7 بوده که این تاریخ، جشنواره »شگفت انگیز با دمای باال« 

دیجی کاال و ۲5 تا ۲7 خرداد نیز جشنواره »بهار شگفت انگیز« دیجی کاال بود.

متوسطتعدادسفارشاتدرروزهایمختلفنیمهاولسال۱39۸

در ساعات روز کاربران بیشتر از وب سایت استفاده می کنند. در حالی که در 
ساعات شب اپلیکیشن موبایل بیشتر استفاده  می شود.

متوسطمراجعهکاربرانبهسایتواپلیکیشندر
ساعاتمختلفشبانهروز

روزهـای آغازیـن هفتـه بـرای خریـد روزهـای پرطرفدارتـری هسـتند و تمایـل بـه 
خریـد در انتهـای هفتـه کاهـش می یابـد. از طرـفی نیمـه دوم روز بیشـتر مـورد 

اسـتقبال خریـداران قـرار می گیـرد.

متوسطمراجعهبهسایتدرساعاتمختلفنیمهاولسال۱39۸

اپلیکیشنوب سایت

2۰,۰۰۰,۰۰۰
بازدیدکنندهماهانه

)Monthly Unique Visitors(

پرمخاطبترین
فروشگاهآنالینایرانوخاورمیانه

+۱,7۰۰,۰۰۰
تنوعمحصول

3۴۰۰
فرصتشغلیمستقیم

+3۰,۰۰۰
کسبوکارایرانی

دیجیکاالدریکنگاه

)Session( ۴/۱میلیونتعداد بازدید از وب سایت و اپلیکیشن

6دقیقهو۴6ثانیهمتوسط زمان هر بازدید از وب سایت

9دقیقهو26ثانیهمتوسط زمان هر بازدید از اپلیکیشن

۱۰,2۰6مشتریان جدید

2,9۴۸تنوع کاالیی اضافه شده

2۰۰-۱۵۰هزارتعداد کاالی سفارش داده شده

۴۱۸هزارتومانمتوسط ارزش ریالی هر سفارش

یــــــکروِز
عادیدردیجیکاال

کلزمــانحضــورکاربــراندیجــیکاالدرنیمــهاولامســالبرابــربــا۱۰
هــزارو800ســالاســت.اگــریــکنفــرمیتوانســتایــنزمــانرادر

دیجــیکاالســپریکنــدبایــداز۱۰8قــرنپیــششــروعمیکــرد

پربازدیدترینکم بازدیدترین

پرفروش ترین کم فروش ترین

17
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ــران  ــه کاربـ ــت کـ ــی اسـ ــن کارهاـی ــی کاال یکـــی از اولیـ ــتجو در دیجـ جسـ
اینترنـــت در ایـــران پیـــش از اقـــدام بـــه هـــر نـــوع خریـــد آنالیـــن یـــا 
آفالیـــن انجـــام می دهنـــد. مطالعـــه جســـتجوهای کاربـــران در دیجـــی کاال 
نشـــان دهنده نیازهـــای کاربرانـــی اســـت کـــه از دیجـــی کاال بـــه عنـــوان مرجـــع 
ــی کاال  ــران دیجـ ــال ۹۸، کاربـ ــه اول سـ ــد. در نیمـ ــتفاده می کننـ ــد اسـ خریـ
ــد. ــک بوده انـ ــترنال و پاوربانـ ــارد اکسـ ــل، هـ ــتجوی موبایـ ــتر در جسـ بیشـ

کاربراندیجیکاالبیشترچه
کاالهاییراجستجومیکنند؟

66%

3۴%

آقایانبیشترآنالینخریدمیکنندیاخانمها؟

ـــاو66% ـــراندیجـــیکاالخانمه %3۴درصـــدازکلکارب
ازآنهـــاآقایـــانهســـتند.

بیشترکاربراندیجیکاالدههشصتیهاودهههفتادیها
هستند

سنکاربراندیجیکاال
چقدراست؟

۰ 1۰٪ ۲۰٪ 3۰٪ ۴۰٪ 5۰٪

1۸ تا ۲۴ سال

۲5 تا 3۴ سال

35 تا ۴۴ سال

۴5 تا 5۴ سال

55 تا ۶۴ سال

باالی ۶5 سال

رتبه۱
رتبه2

رتبه3

۰ 3۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ 1۲۰,۰۰۰ 15۰,۰۰۰ 1۸۰,۰۰۰ ۲1۰,۰۰۰

موبایل
هارد اکسترنال

پاوربانک
فلش مموری

ساعت
هدفون-هندزفری

PS4
کفش

کاندوم
ساعت هوشمند

یخچال
تلویزیون

پوشک
لوستر
مانتو

کفش کوهنوردی
مودم

اسپیکر
کوله پشتی

لپ تاپ 
عطر
طال

لیزر

عبارت های پرجستجو

تعداد جستجوی ماهانه

1۹



رفتار کاربرانفصل اول گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

کاربراندیجیکاالازچهابزارهایی
برایخریدآنالیناستفادهمیکنند؟

ازمشـــتریانجدیـــددیجـــیکاال 77%
اپلیکیشـــنراهـــمنصـــبمیکننـــد.

۴۰۰ ,۰۰۰

۸۸%

۱2%

سهم ابزارهای مختلف از 
کل بازدید های دیجی کاال

سهم ابزارهای مختلف از 
تعداد سفارش های دیجی کاال

سهم ابزارهای مختلف از  
حجم فروش ریالی دیجی کاال

۳5% 4۶%۱۹%

24% 2۶% 50%

2۱% ۳2% 47%

۰ ۲۰٪ ۴۰٪ ۶۰٪ ۸۰٪ 1۰۰٪

موبایل وب کامپیوتر اپلیکیشن موبایل

مشتریانوفاداردیجیکاالهرچند
وقتیکبارخریدمیکنند؟

ــال ۹۸  ــاه اول سـ ــه در شـــش مـ ــتند کـ ــانی هسـ ــی کاال کسـ ــادار دیجـ ــتریان وفـ مشـ
حداقـــل دو بـــار خریـــد داشـــته اند. در نمودارهـــای زیـــر تواتـــر خریـــد مشـــتریان 

وفـــادار دیجـــی کاال مشـــاهده می شـــود.

6۰درصـدمشـتریانوفـاداردیجـیکاال،
بیـندوخریـدخـودبیـشازیـکمـاه
فاصلـهنمیاندازند.همچنین2۰درصد
ازاینمشتریاندرهفتهحداقلیکبار

ازدیجـیکاالخریـدمیکننـد.

%6۰

سایر مشتریان

مشتریان وفادار دیجی کاال

۰ 5 1۰ 15 ۲5۲۰ 3۰

بین 3 تا ۶ ماه

بین ۲ تا 3 ماه

بین 1 تا ۲ ماه

هر ماه

هر ۲ هفته

هر هفته

هر روز

۶/۸٪

۹/5٪

۲1/7٪

۲5/۲٪

17/۸٪

1۶/۸٪

۲/1٪

توزیعتواترخریدمشتریانوفادار مشتریانوفاداردیجیکاالنسبتبهسایرمشتریان

%۴۰

اپلیکیشـن دیجی کاال به صورت 
مـاه 400 هـزار  متوسـط در هـر 
بـار دانلود می شـود. %۸۸کاربران 
اپلیکیشـن، از اندروید اسـتفاده 

 .iOS می کننـد و %۱2 از

۲1



۲3رفتار کاربرانفصل اول گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

سیستان و بلوچستان

کرمان

هرمزگان

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی
گلستان

سمنان

اصفهان

یزد

فارس

بوشهر

خوزستان

لرستان

مرکزی

زنجان

ایالم

کرمانشاه

قزوین
کردستان

آذربایجان شرقی

آذربایجان 
غربی

اردبیل

چهارمحال
و بختیاری 

کهگیلویه و
بویراحمد

همدان
تهران

مازندران

گیالن

البرز

قم

تراکممشتریاندیجیکاال
درکداماستانهابیشتراست؟

در  استان،  به نسبت جمعیت هر  تراکم مشتریان دیجی کاال 
بیشتر  استان ها  سایر  از  مازندران  و  البرز  تهران،  استان های 
است. همچنین تراکم مشتریان در استان های خراسان شمالی، 
کردستان و سیستان  و بلوچستان کمتر از سایر استان ها است.

کردستان
سیستان و بلوچستان

خراسان شمالی
آذربایجان غربی
چهارمحال و بختیاری
اردبیل
کهگیلویه و بویراحمد
کرمان
آذربایجان شرقی
خراسان جنوبی
لرستان
خراسان رضوی
همدان
گلستان
مرکزی
زنجان
فارس
بوشهر
قزوین
کرمانشاه
ایالم
سمنان
خوزستان
هرمزگان
اصفهان
قم
یزد
گیالن
مازندران
البرز
 تهران

نقشهیتراکممشتریاندیجیکاال

تراکم مشتریان =
تعداد مشتریان

جمعیت ساکن

متوسط ارزش ریالی هر سفارش در تمامی استان ها بیشتر از 
تهران و البرز است. باید توجه داشت که در استان هایی مانند 
تهران و البرز، مشتریان امکان سفارش کاالهای سوپرمارکتی و 
تندمصرف را دارند و همچنین دفعات خرید مشتریان این استان ها 
در یک بازه زمانی مشخص بیشتر از سایر استان ها است. این 
استان ها  این  در  را  سفارش  هر  ریالی  ارزش  متوسط  موضوع 
کاهش می دهد.  به طور کلی افزایش دفعات خرید هر مشتری 

منجر به کاهش متوسط ارزش ریالی هر سفارش می شود.

متوســطارزشســفارشهادر
هــراســتانچقــدراســت؟

گیالن

اصفهان

مازندران

زنجان

همدان

لرستان

کردستان

بوشهر

خراسان جنوبی

یزد

اردبیل

گلستان
کرمان

خراسان رضوی
خراسان شمالی

فارس

قزوین

سیستان و بلوچستان
سمنان

خوزستان

مرکزی

قم

ایالم

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

تهران

آذربایجان غربی

چهارمحال بختیاری

البرز

آذربایجان شرقی

هرمزگان

3۸
۰,۰

۰۰

37
۰,۰

۰۰

3۹
۰,۰

۰۰

5۰
۰,۰

۰۰

۴1
۰,۰

۰۰

۴۲
۰,۰

۰۰

۴3
۰,۰

۰۰

۴۴
۰,۰

۰۰

۴5
۰,۰

۰۰

۴۶
۰,۰

۰۰

۴7
۰,۰

۰۰

۴۸
۰,۰

۰۰

۴۹
۰,۰

۰۰

5۰
۰,۰

۰۰

51
۰,۰

۰۰

5۲
۰,۰

۰۰

تغییراتساالنهمتوسطارزشریالیهرسفارش

تومان

ری
شو

 ک
نه

میا

13۹7 13۹۸13۹۶
۰

1۰۰,۰۰۰

۲۰۰,۰۰۰

3۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰
۴1۸,۹1۶۴۲1,۲۰1۴۲۸,7۴۹

۱/۸% ۰/۵%
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آیاهمهایرانیان
ازخریدآنالینبهرهمندند؟

کاالیخریداریشده

طوالنیترینمسیرتحویلسفارش
درنیمهاولسال9۸

پسابندر

HV-G69دستهبازی

کیلومتر۱۸9۴

موقعیت جغرافیایی مشتریان ساکن روستاهاپسابندر

کاربراندیجیکاالبرایخریدآنالین
چگونهپرداختمیکنند؟

ــفارش های دیجـــی کاال  ــد از سـ ٪51 درصـ
بـــا اســـتفاده از درگاه پرداخـــت اینترنتـــی 
ســـیار  کارت خـــوان  بـــا   ۴۹٪ و   )IPG(
ایـــن  بـــا  می شـــود.  تســـویه   )POS(
ــی پرداخـــت از درگاه  حـــال ســـهم ریاـل
ـــغ  ـــه ٪۶۰ از کل مبال ـــک ب اینترنتـــی نزدی

ــت.  ــی کاال اسـ ــد دیجـ خریـ

۰/۲3٪

۰/۲7٪

۰/1۸٪

۰/۲5٪

۴۰/۸٪

5۸/7٪

تعداد خرید آنالین به شیوه های 
مختلف پرداخت

حجم ریالی خرید آنالین به 
شیوه های مختلف پرداخت

۴۸/7۴٪5۰/۹٪

پرداخت در محل - نقدی پرداخت آنالینپرداخت در محل - کارت خوانکارت هدیه

۱۱,۱32تعدادروستا

از  کشــورمان  روســتای   11,13۲ ســاکنین  تاکنــون 
فروشــگاه  دیجــی کاال  کرده انــد.  خریــد  دیجــی کاال 
آنالیــن ایرانــی اســت کــه خدمــات خــود را در اختیــار 
شــهرهای  از  می دهــد،  قــرار  ایــران  مــردم  همــه 
بــزرگ تــا دورتریــن روســتاهای کشــور همــه به طــور 
یکســان از خدمــات دیجــی کاال اســتفاده می کننــد. 
یـکـی از مهمتریــن اهــداف توســعه مراکــز توزیــع 
دیجــی کاال، دسترســی همــه مــردم ایــران بــه مزایــای 

ــن اســت. ــد آنالی خری
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مشتریانچقدردیجیکاالرابه
دیگرانتوصیهمیکنند؟

رضایت مندی  اندازه گیری  رو  این  از  است.  مشتری محوری  دیجی کاال،  سازمانی  ارزش  مهم ترین 
مشتریان یکی از کلیدی ترین شاخص های اندازه گیری برای دیجی کاالست. NPS یا »شاخص خالص 
توصیه کنندگان« یکی از ابزارهای اندازه گیری رضایت مشتریان است. پس از هر خرید، دیجی کاال به 
مشتریان خود پیامک ارسال می کند و از آن ها می پرسد: »با توجه به این خرید خود، از ۰ تا 1۰ چقدر 
احتمال دارد خرید از دیجی کاال را به دیگران پیشنهاد کنید؟« نمودار زیر درصد افرادی است که در 
شهریور ماه 13۹۸، از ۰ تا 1۰ امتیاز داده اند. در شهریور ماه 13۹۸ حدود ٪1۰ مشتریان دیجی کاال پس 

از خرید خود در نظرسنجی شرکت کرده اند.

٪۰٪5٪1۰٪15فراوانی ۲۰٪ ۲5٪ 5۰٪۴۰٪ ۴5٪35٪3۰٪

نمره

1۰ 42/۸%

۹ ۱4/۹%

7 ۸/7٪
۸ 1۴/۶٪

۶ 3/3٪
5 5/۴٪
۴ 1/۴٪
3 1/5٪
۲ 1/۴٪
1 1/۲٪
۰ ۴/۸٪

چنددرصدازسفارشهابهروش
ارسالدیجیکاالبهموقعتحویل

دادهمیشود؟
تحویـل بـه موقـع سـفارش یـکی از مهمتریـن  عوامـل رضایت منـدی 
مشـتریان اسـت. مشـتریان دیجی کاال هنگام ثبت سـفارش خود، زمان 

تحویـل کاالهـای خریـداری شـده را نیـز مشـخص می کننـد.
دالیلی مانند تاخیر فروشندگان مارکت پلیس در تامین و ارسال کاالها 
و یـا مشـکالت مرتبـط بـا ارسـال مثـل ترافیـک ممکن اسـت مانعـی برای 
تحویـل به موقـع سـفارش مشـتری شـود. مـا ایـن شـاخص )OTD( را بـا 
ابزارهای موقعیت یابی  ماموران ارسـال دیجی کاال اندازه گیری می کنیم.

اکسـپرس  دیجـی کاال  روش  بـه  مشـتریان  سـفارش های   ۸۰٪ حـدود 
)Digikala Express( فرسـتاده می شـود که در شـهریور ماه سـال 13۹۸، 
٪۹۶ ایـن سـفارش ها بـه موقـع  تحویـل مشـتریان دیجـی کاال داده شـد. 
بـا وجـود درصـد بـاالی تحویـل به موقـع سـفارش ها، صدهـا سـفارش در 
روز به موقـع تحویـل داده نمی شـود کـه یـکی از مهم تریـن  الویت هـای 

دیجـی کاال، کاهـش تاخیـر در تحویـل به موقـع سـفارش ها اسـت. 
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ماه های سال

تحویل با بیش از یک روز تأخیر

تحویل با تأخیر در همان روز

تحویل به موقع

۹۶
٪

بیشتریندالیلنارضایتیمشتریان

۱- کیفیت کاال
۲- مغایرت اطالعات سایت با کاالی دریافتی

۳- مشکالت فنی کاال
۴- ناکافی بودن اطالعات

5- قیمت

۶- تاخیر در ارسال
7- بسته بندی

۸ عدم امکان ویرایش سفارش
۹- رویه های بازگشت کاال

۱۰- تنوع کاال

بازخورد مشتریانفصل دوم 
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ــن در  ــداران آنالی ــه اســم پیشــنهاد قیمــت مناســب تر وجــود  دارد کــه خری در دیجــی کاال بخشــی ب
ــا قیمــت مناســب تر می تواننــد بازخــورد دهنــد. ایــن بازخوردهــا یکــی از ابزارهــای   صــورت مواجهــه ب

ــم پایــش قیمــت دیجی کاالســت. تی

کاربراندیجیکاالدرپایشقیمتها
چگونهمشارکتمیکنند؟

تعداد کاربران

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد ۰شهریور

۲۰۰۰

1۰۰۰

15۰۰

5۰۰

زمان

چهتعدادازکاربراندیجیکاال
دربارهکاالهابازخوردمیدهند؟

تعداد کاربران

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
۰

۲۰,۰۰۰

1۰,۰۰۰

ــر در  ــه ۸357 کارب ــور متوســط روزان ــه ط ــه اول 13۹۸ ب در نیم
ــا مشــارکت داشــتند. ــح محتوایــی کااله پیشــنهاد تصحی

زمان

بهطورمتوسطروزانه۸۰۰کاربردربارهقیمتهایدیجیکاالبازخوردمیدهند

10/28/2019 د� � | D-Z7033 �����ت، ��� و ���� ��� � د����ل د��ا��� ��ل

https://www.digikala.com/product/dkp-1472378/د����ل-د��ا���-��ل-�-���-d-z7033 1/3

ساعت دیجیتال زنانه و مردانه / ساعت زنانه و مردانه / اکسسوری زنانه و مردانه / زنانه و مردانه / مد و پوشاک / فروشگاه اینترنتی دیجی کاال

دسته بندی :  برند : 

ویژگی های محصول
گردفرم صفحه:

رزینجنس شیشه:

پالستیکجنس بدنه:

+

فروش ویژه

 امکان تحویل
۷ روز هفته اکسپرس

امکان ۲۴ ساعته
ضمانت پرداخت در محل

اصل بودن کاال

بازخورد درباره این کاال

D-Z7033 ساعت مچی دیجیتال دیزاینر مدل
D-ZINER D-Z7033 Watch For Men

ساعت دیجیتال زنانه و مردانهدیزاینر

موارد بیشتر

خیر | بلی آیا قیمت مناسب تری سراغ دارید؟ 


فروشنده: راتین رایا

۸۰٪ رضایت از کاال | عملکرد: ۳.۸ از ۵ 

گارانتی اصالت و سالمت فیزیکی کاال

ارسال از ۱ روز کاری آینده
۳۳۰,۰۰۰۵۴٪

۱۵۱,۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید  



محصوالت مرتبط

نقد و بررسی مشخصات نظرات کاربران پرسش و پاسخ 

Sp-001 ساعت مچی دیجیتال مدل

۱۴,۰۰۰ تومان

D- ساعت مچی دیجیتال دیزاینر مدل

Z7024

۳۳۰,۰۰۰۵۴٪
۱۵۱,۰۰۰ تومان

D- ساعت مچی دیجیتال دیزاینر مدل

Z7028

۳۳۰,۰۰۰۴۰٪
۱۹۹,۰۰۰ تومان

ساعت مچی دیجیتال د

Z7030








لطفا شهر و استان خود را انتخاب کنیدفروشنده شویدسوالی دارید؟تخفیف ها و پیشنهادهاسوپرمارکتدسته بندی کاالها

 جستجو در دیجی کاال … 

بازخورد در مورد این کاال

توضیحات

نام کاال صحیح نیست

عکس های کاال مناسب نیست

مشخصات فنی کاال صحیح نیست

توضیحات کاال صحیح نیست

کاال تکراری است

توضیحات

ثبت اطالعات



بازخورد مشتریانفصل دوم 
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اّولاّول کدامکاالهامحبوبمشتریان
دیجیکاالهستند؟

مشتریان،مشتاِقموجودشدن
دوبارهکدامکاالهاهستند؟

درنیمهاول۱39۸درنیمهاول۱39۸

رتبه۱
A1 ساعت هوشمند وی سریز مدل

رتبه۱
Huawei Y9 2019 با برچسب قیمت

مچ بند هوشمند شیائومی 
Mi Band 2 مدل

رتبه2
شارژر همراه شیائومی ۱0000 

میلی آمپرساعت

رتبه3
Huawei P30 Lite MAR-

LX1M

رتبه2
Huawei Y7 Prime 2019

رتبه3
Huawei P Smart 2019

رتبه۴
Huawei Y9 2019

رتبه۵
 Samsung Galaxy

A50

رتبه۴
شارژر همراه شیائومی 
20000 میلی آمپرساعت

رتبه۵

بازخورد مشتریانفصل دوم 
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۱9,۸۱2متوسطتماسروزانهبادیجیکاال

۴۰۸تعدادپشتیباناندیجیکاال

۱۰63متوسطهفتگیپاسخبهایمیل

دیجیکاالدر
شبکههایاجتماعی

تیــم پشــتیبانی شــبکه های اجتماعــی )SCET(، ماهانــه بــه  حــدود ۲5۰۰ 
تــا 33۰۰ نظــر و توییــت پاســخ می دهــد. ٪5۶ از ایــن تعــداد را نظــرات 
اینســتاگرام و ٪۴3 را توییــت کاربــران در توییتــر شــکل می دهــد. نظرات 

لینکدایــن نیــز ٪1 درصــد از فعالیــت تیــم SCET را در بــر می گیــرد. 

بیشــترین حجــم توییت هــا در بــازه 1۶ تــا ۲۴ ارســال می شــود. حداکثــر زمان 
پاســخ گویی بــه تويیت هــا ۴ ســاعت اســت.

موضـــوع بیشـــتر نظـــرات دربـــاره مشـــاوره فـــروش، پیگیـــری وضعیـــت ســـفارش ها، 
چنـــد مرســـوله ای شـــدن ســـفارش، انتقـــادات بـــه رویه هـــا در دیجـــی کاال اســـت. 

۰٪ ۲۰٪ ۴۰٪ ۶۰٪ ۸۰٪ 1۰۰٪

درمرکزخدماتمشتریاندیجیکاال
چهمیگذرد؟

۸2۱
2۸2
۵3۱
۸

متوسطهفتگیپاسخبه؛
نظراتکاربراندرکلشبکههایاجتماعی

توییت ها
اینستاگرام

لینکداین

@digikalacom        @digikalasupport        #digikala

۱/9%

۱%

2/۸%

9/3%

۸۵%

مشتریانچقدرازبرخورد
مامورانارسـالدیجیکاال

رضایتدارند؟

ازتهرانتاتبت!
اگر جعبه های خرید دیجی کاال را که در شـــش ماه اول ســـال ۹۸ به دســـت مشـــتریان رســـیده است 

کنـــار هم بچینیم، مســـیری به طول 4200 کیلومتر را می ســـازد. یعنی از تهـــران تا تبت چین.

۴,۰۰۰کیلومتر

تبت

تهران

بازخورد مشتریانفصل دوم گزارش نیم سال اول 13۹۸
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فصلسوم

بازارگاهو
کسبوکارهایایرانی



3۹گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

کســـب وکار دیجیکاال؛خانه3۰هزارکسبوکارایرانی  ۱۸,4۸2 گذشـــته  مـــاه  شـــش  در 
ــت  ــس درخواسـ ــندگی در مارکت پلیـ ــرای فروشـ بـ
داده انـــد کـــه %۶7 ایـــن کســـب وکارها شـــرایط 
ـــد و  ـــراز کردن فروشـــنده شـــدن در دیجـــی کاال را اح

ــدند. ــه شـ ــندگان اضافـ ــه فروشـ بـ

دیجــی کاال توانمندســازی کســب وکارهای ایرانــی را مهم تریــن مســئولیت اجتماعی 
خــود می دانــد. پلتفــرم مارکت پلیــس دیجــی کاال، تولیدکننــده ، فروشــنده، صنعتگــر 
و هنرمنــد ایراـنـی را مســتقیما بــه بــازاری بــه وســعت ایــران متصــل می کنــد و 
تمامــی ســرویس های لجســتیکی، انبــارداری، بســته بندی، تولیــد محتــوا، بازاریابی، 
ــازار و خدمــات پــس از فــروش را بــه ایــن کســب وکارها ارائــه می دهــد.  بینــش ب

تولید کننــده ی ایرانــی در ایــن پلتفــرم دغدغــه ای جــز تولیــد نخواهــد داشــت.

درنیمهاولسال9۸،هرفروشندهفعالمارکتپلیسبهطور
متوسطماهانه23میلیونتومانفروشداشتهاست.

یککارگاهصنایعدستی)ترمهبافی(درمردادماهسال9۸
مبلغ۸3میلیونتومانفروشداشتهاست.

ـــس ـــاهســـال۱39۸یکـــیازفروشـــندگانمارکتپلی ـــردادم درم
موفـــقشـــد2۰میلیـــاردتومـــانبفروشـــد.ایـــنعـــددرکـــورد

فروشـــندگانمارکتپلیـــسدریـــکمـــاهاســـت.

۰ 

5۰۰۰

1۰۰۰۰

15۰۰۰

۲۰۰۰۰

۲5۰۰۰

3۰۰۰۰

نیمه اول 
13۹۸

نیمه دوم 
13۹7

نیمه اول 
13۹7

نیمه دوم 
13۹۶

نیمه اول 
13۹۶

نیمه دوم 
13۹5

نیمه اول 
13۹5

رشدتعدادکسبوکارهایایرانیدر
تعداد فروشندگانپلتفرممارکتپلیس

نیمسال

جعبــه خریــد )Buy Box(، محلــی کــه در آن قیمــت کاال نمایــش داده می شــود، 
یـکـی از مهم تریــن بخش هاـیـی اســت کــه کاربــران در ابتــدای جســتجوی 
خــود بــا آن مواجــه می شــوند. فروشــندگان مارکت پلیــس می تواننــد بــا ارایــه 
قیمــت مناســب تر، آمــاده ارســال داشــتن محصــوالت خــود در انبــار و کســب 
ــد  ــه خری ــورد نظــر را در جعب ــا، کاالی م ــه رقب ــر نســبت ب ــرد باالت ــاز عملک امتی

)دکمــه پیش فــرض افــزودن بــه ســبد خریــد( نمایــان ســازند. 

مارکتپلیسچگونه»بازاررقابت
کامل«بینفروشندگانایجادمیکند؟

بازارگاه و کسب وکارهای ایرانیفصل سوم 
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نظارتبرعملکردفروشندگانکاالیتقلبیدردیجیکاال

بــا اضافــه شــدن مــدل مارکت پلیــس، یکــی از مهم تریــن نگرانی هــای دیجــی کاال ارایــه کاالهــای تقلبــی بــود. 
از ابتــدای ســال ۹7 تــا کنــون، %0/04 از کاالهــای عرضــه شــده تقلبــی بــود )4 کاال از ۱0 هــزار کاال(. از آنجــا کــه 
کاالی تقلبــی خــط قرمــز دیجــی کاال اســت، بــا فروشــندگان ایــن کاالهــا قطــع همــکاری شــد. نظــارت بــر قیمت 

و کیفیــت محصــوالت فروشــندگان یکــی از تعهدهــای دیجــی کاال بــه مشــتریان خود اســت. 
ضمن عذرخواهی از مشتریانی که تحت تاثیر خطاهای فروشندگان مارکت پلیس قرار گرفته بودند، در شش 
ماه اول سال ۹۸ به صورت متوسط ماهانه 200 میلیون تومان کد هدیه به این مشتریان پرداخت شده است.

ایــن خطاهــا شــامل تاخیــر در ارســال کاالهــا، لغــو کــردن ســفارش ها و کاالهــای تقلبــی اســت. مجمــوع ایــن 
خطاهــا  %۱/۱ از کل  ســفارش ها را شــامل می شــود.

لـــــــــغوجریمهاخـــطار
همکاری

2۰۰میلیون
تومــــــــــــان

بازارگاه و کسب وکارهای ایرانیفصل سوم  گزارش نیم سال اول 13۹۸

ی بـدون برچسـب »غیـر اصـل« فروشـنده کاال تـا 1۰ برابـر ارزش فـروش محصـول  بـه محـض شناسـایی فـروش کاالی تقلـب
ی بـرای بـار دوم، عـالوه بـر جریمـه نقـدی، دسترسـی فروشـنده بـه گـروه  جریمـه می شـود. در صـورت فـروش کاالی تقلـب
محصـول گرفتـه می شـود و در صـورت تکـرار موضـوع بـرای بـار سـوم، بـا فروشـنده قطـع همـکاری می شـود. مسـئولیت 
خدمات جبرانی برای مشـتریانی که تحت تاثیر این تخلف قرار گرفته اند، با دیجی کاالسـت. کاالی تقلبی مرجوع و اصل 

مبلـغ بـه همـراه کـد هدیـه عذرخواهـی برای مشـتری ارسـال می شـود.

اصالتکاال

در صورـتی کـه فروشـنده موفـق بـه تامیـن کاال پـس از سـفارش گـذاری مشـتری نشـود، دو برابـر کمیسـیون فـروش آن 
محصـول جریمـه شـده و در صـورت بـاال بـودن نـرخ لغـو سـفارش، بعـالوه کاهـش امتیـاز فروشـنده، دسترسـی بـه فروش 

کاالی مذکـور از فروشـنده گرفتـه خواهـد شـد. بـه مشـتریان نیـز خدمـات جبراـنی ارایـه می شـود.

تامینموفقوبهموقع

ــی  ــم بررسـ ــور منظـ ــه طـ ــد بـ ــتریان دارنـ ــط مشـ ــی توسـ ــت باالـی ــرخ بازگشـ ــه نـ ــی کـ ــت کاالهاـی ــل بازگشـ دالیـ
می شـــود. براســـاس نتیجـــه بررســـی، دسترســـی فروشـــندگانی کـــه تخلـــف آنهـــا باعـــث بـــاال بـــودن نـــرخ 

بازگشـــت کاال شـــده، گرفتـــه می شـــود.

نرخبازگشتکاال

ــد محاســبه  براســاس میــزان رضایــت مشــتریان از کیفیــت کاالهــا کــه از طریــق نظرســنجی از مشــتریان بعــد از خری
می شــود، کاالهاـیـی کــه باعــث نارضایـتـی مشــتریان شــده اند بررســی می شــوند. براســاس دلیــل ایجــاد نارضایـتـی 
اقدامــات بــرای بهبــود تجربــه مشــتری از جملــه ویرایــش محتــوای محصــول، ویرایــش عکــس محصــول، غیــر فعــال کــردن 

محصــول، بهبــود بســته بنــدی محصــول و یــا گرفتــن دسترســی فروشــنده از محصــول انجــام می شــود.

کیفیتکاال

متوسط رضایت از کیفیت کاال

۸۱%

میزان کاالی تقلبی

۰/۰۴%

متوسط بازگشت کاال توسط 
مشتریان به دلیل خطای فروشنده

۰/7%

متوسط نرخ عدم تامین کاال

۰/3۵%

۴1
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سهممارکتپلیسازفروش
درگروههایکاالییاصلیچقدراست؟

س
پلی

ت 
ارک

 م
ل 

مد

س
پلی

ت 
ارک

 م
ل 

مد

پوشاک پوشاک

کتاب، هنر
و لوازم التحریر

کتاب، هنر
و لوازم التحریر

کاالی دیجیتال کاالی دیجیتال

خوردنی و
آشامیدنی

خوردنی و
آشامیدنی

آرایشی-بهداشتی آرایشی-بهداشتی

مادر و کودک مادر و کودک

خانه و آشپزخانه خانه و آشپزخانه

ورزش و سفر ورزش و سفر

خودرو، ابزار
و اداری

خودرو، ابزار
شیو اداری

رو
ه ف

خرد
ل 

مد

شی
رو

ه ف
خرد

ل 
مد

سهممارکتپلیسازفروشدیجیکاالبرحسبریال سهممارکتپلیسازفروشدیجیکاالبرحسبتعداد

بازارگاه و کسب وکارهای ایرانیفصل سوم 

فروشچهکاالهاییدردیجیکاالممنوعاست؟

گزارش نیم سال اول 13۹۸

سیگار و محصوالت مرتبط 
با دخانیات

سموم گیاهی و جانوریدارو

آثار هنری بدون
اجازه صاحب اثر

سالح های گرم و سرد

تجهیزات نظامی کاالهای قاچاق
و محصوالت غیرقانونی

لوازم شکار

فهرست کامل کاالهایی که فروش آن ها ممنوع است، در آکادمی مرکز فروشندگان دیجی کاال در درسترس است.
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فصلچهارم
محصوالتوبرندها
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سهمفروشگروههایکاالییاصلیبرحسبتعدادسهمفروشگروههایکاالییاصلیبرحسبارزشریالی

 ورزش و
سفر

مادر و 
کودک

خوردنی و آشامیدنیکاالی دیجیتالمد و پوشاک

20/۸% ۱7/7%

7/۸%

۶/۳% ۳/2%

۳% ۳%20/۶% ۱7/5%

خانه و آشپزخانه آرایشی - بهداشتی

کتاب، هنر و 
لوازم التحریر

 خودرو،
 ابزار و
اداری

ورزش 
و سفر

مادر و کودک

خوردنی و 
آشامیدنی

کاالی دیجیتال

مد و پوشاک

5۱%

2۱/۳% ۹/۳%

۶/۶%
2/2%2/2%

2/۹%

۱/7%

خانه و آشپزخانه آرایشی 
بهداشتی

کتاب، هنر و 
لوازم التحریر

خودرو، 
ابزار و 
اداری

کدامگروههایکاالییفروش
بیشتریدارند؟

همان طــور کــه انتظــار مــی رود، کاالهــای دیجیتــال مثــل لپتــاپ، موبایــل و پاوربانــک 
ســهم ریالــی باالیــی در فــروش دارد، در حالــی کــه از نظــر تعــداد فــروش در رتبــه ی 
ســوم قــرار می گیــرد. در عــوض کاالهــای ســوپرمارکتی و مــواد غذاـیـی کــه در 
ادبیــات خرده فروشــی بــه عنــوان کاالهــای تندمصــرف )FMCG( شــناخته می شــوند 

بــه تعــداد بســیار زیــادی خریــداری می شــوند.

2/۶%

محصوالت و برندهافصل چهارم 
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رتبه2
Nokia 105 - 2017

رتبه۸
Flexible USB Light

رتبه۵
 Remax RA-OTG

SanDisk Cruzer Blade CZ50

رتبه3

Mins 45 کاندوم کاپوت مدل

رتبه9

Nokia 130 - 2017

رتبه6

Huawei Y7 Prime 2019

رتبه۴

ایزی پیک بسته ۱0 عددی

رتبه۱۰

 Collapsing محافظ کابل شارژ مدل

رتبه7
اّول

۱۰کاالیپرفروش)تعدادی(
درنیمهاول۱39۸

رتبه۱
Nokia 106 - 2019

محصوالت و برندهافصل چهارم 
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Huawei Y9 2019

Samsung Galaxy A20

Huawei Y5 Prime 2018

Samsung Galaxy A50

Nokia 106 2019

Huawei P30 Lite MAR-LX1M 

Samsung Galaxy A10

Huawei Y9 2019 JKM-LX1

Samsung Galaxy A30

رتبه2

رتبه۸

رتبه۵

رتبه3

رتبه9

رتبه6

رتبه۴

رتبه۱۰

رتبه7

۱۰کاالیپرفروش)ریالی(
درنیمهاول۱39۸

رتبه۱
 Huawei Y7 Prime 

2019 اّول

محصوالت و برندهافصل چهارم 
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رتبه2
شیر نیم چرب کوهپناهنوشابه کوال پپسی ۱.5 لیتر 

رتبه3
روغن مایع آفتابگردان حاوی 

ویتامین D و E الدن

رتبه۴

رتبه۸
اسپاگتی قطر ۱.5 زر ماکارون 

700 گرم
روغن جامد الدن مقدار 5 

کیلوگرم

رتبه9
کره حیوانی پاستوریزه شکلی 

50 گرم

رتبه۱۰

رتبه۵
روغن سرخ کردنی بهار الماس کره حیوانی پاستوریزه میهن

۳ لیتر

رتبه6
شکر سفید قدرشناس ۹00 گرم

رتبه7

تمامـــی ۱۰ محصـــول پرفـــروش دیجـــی کاال ِفـــرش )مـــواد غذایـــی 
و محصـــوالت ســـوپرمارکتی( از برندهـــای ایرانـــی اســـت.

۱۰کاالیپرفروش
سوپرمارکتی)تعدادی(

درنیمهاول۱39۸

رتبه۱
روغن سرخ کردنی بهار 

الماس ۱.۸ لیتر اّول

محصوالت و برندهافصل چهارم 
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رتبه2
روغن جامد الدن مقدار 5 

کیلوگرم
روغن سرخ کردنی بهار الماس 

۱/۸ لیتر

رتبه3
روغن سرخ کردنی بهار الماس 

۳ لیتر

رتبه۴

رتبه۸
فیله ساده مهیا پروتئین 

۹00گرم
نیمه جامد بدون ترانس الدن 

طالیی 5کیلوگرم

رتبه9
راسته بی استخوان داخلی 

مهیا  پروتئین ۱ کیلوگرم

رتبه۱۰

رتبه۵
ران گوسفند مهتا پروتئین  

۱ کیلوگرم
چرخ کرده مخلوط مهتا 

پروتئین ۱ کیلوگرم

رتبه6
چرخ کرده گوساله ممتاز مهیا 

پروتئین ۱ کیلوگرم 

رتبه7

۱۰کاالیپرفروش
سوپرمارکتی)ریالی(

درنیمهاول۱39۸

رتبه۱
چرخ کرده مخلوط مهیا

پروتئین ۱ کیلوگرم اّول

محصوالت و برندهافصل چهارم 
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پرفروش ترین آلبوم های موسیقی )تعدادی(

ایران من اثر همایون شجریان و 
سهراب پورناظری

پاروی بی قایق اثر محسن 
چاووشی

خوشبختیت آرزومه اثر سیامک ژاکت اثر محسن چاوشی
عباسی

پاییز، تنهایی اثر احسان خواجه 
امیری

رتبه 5رتبه 4رتبه 3رتبه 2رتبه ۱

پرفروش ترین های کتاب های چاپی )تعدادی(

خودت باش دختر 
اثر ریچل هالیس

خودت را به فنا نده اثر گری جان 
بیشاپ

چهار اثر از فلورانس اثر اسکاول 
شین

انسان خردمند اثر یووال نوح 
هراری

 تختخوابت را مرتب کن اثر 
حسین گازر

رتبه۵رتبه۴رتبه3رتبه2رتبه۱

پرفروش ترین  کتاب های الکترونیک فیدیبو )تعدادی(

پرفروش ترین کتاب های صوتی فیدیبو )تعدادی(

بهترین سال زندگی تو ...
انتشارات نگاه نوین

ملت عشق )اجرای جدید(
آوانامه

چگونه با هرکسی صحبت کنیم
نشر ذهن آویز

اثر مرکب
انتشارات نگاه نوین

تختت را مرتب کن
انتشارات آموخته

تمرین نیروی حال
نوین کتاب گویا

ملت عشق
گروه انتشاراتی ققنوس

چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
شادن پژواک

مردی به نام ُاوه
نشر نون

کیمیاگر
نوین کتاب گویا

رتبه۱

رتبه۱

رتبه2

رتبه2

رتبه3

رتبه3

رتبه۴

رتبه۴

رتبه۵

رتبه۵

محصوالت و برندهافصل چهارم 
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پرفروش ترین لپتاپ ها )تعدادی(

پرفروش ترین لپتاپ ها )ریالی(

 لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل 
 Ideapad 330 - E

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل 
Ideapad 330 - E

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل 
Ideapad 330 - F

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل 
 VivoBook K542UF - A

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل 
 VivoBook X540NA - M

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل 
Ideapad 330 - F

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل 
 VivoBook K542UF - A

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل 
 VivoBook K570UD - B

لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل 
 Ideapad 330 - O

لپ تاپ 15 اینچی ایسوس مدل 
 VivoBook K570UD - A

رتبه۱

رتبه۱

رتبه2

رتبه2

رتبه3

رتبه3

رتبه۴

رتبه۴

رتبه۵

رتبه۵

پرفروش ترین گوشی های موبایل )تعدادی(

پرفروش ترین گوشی های موبایل )ریالی(

نوکیا مدل2019 106 
دو سیم  کارت 

هوآوی مدل Y7 Prime 2019 دو 
سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت

نوکیا مدل 105 )2017( 
دو سیم  کارت

هوآوی مدل Y9 2019 دو سیم 
کارت ظرفیت 64 گیگابایت

هوآوی مدل Y7 Prime 2019 دو 
سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت 

سامسونگ مدل Galaxy A50 دو 
سیم کارت ظرفیت 128گیگابایت 

نوکیا مدل )2017(130 
دو سیم کارت 

سامسونگ مدل Galaxy A10 دو 
سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت 

سامسونگ مدل Galaxy A10 دو 
سیم کارت ظرفیت 32 گیگابایت 

P30 Lite MAR- هوآوی مدل
LX1M دو سیم کارت

رتبه۱

رتبه۱

رتبه2

رتبه2

رتبه3

رتبه3

رتبه۴

رتبه۴

رتبه۵

رتبه۵

محصوالت و برندهافصل چهارم 
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پرفروش ترین تلویزیون ها )تعدادی(

پرفروش ترین تلویزیون ها )ریالی(

تلویزیون شهاب مدل 
24SH81N1 سایز 24 اینچ 

تلویزیون هوشمند ایکس ویژن 
مدل 55XT515 سایز 55 اینچ 

تلویزیون ویرا پاناسونیک مدل 
TH-32F336M سایز 32 اینچ 

تلویزیون هوشمند سامسونگ 
مدل 55NU7900 سایز 55 اینچ 

 32S1750 تلویزیون توشیبا مدل
سایز 32 اینچ 

GTV- تلویزیون جی پالس مدل
50GU812S سایز 50 اینچ 

تلویزیون هوشمند ایکس ویژن 
مدل 55XT515 سایز 55 اینچ 

KDL- تلویزیون سونی مدل
50W660F سایز 50 اینچ 

تلویزیون ایکس ویژن مدل 
32XT520 سایز 32 اینچ 

تلویزیون  ویرا پاناسونیک مدل 
TH-32F336M سایز 32 اینچ 

رتبه۱

رتبه۱

رتبه2

رتبه2

رتبه3

رتبه3

رتبه۴

رتبه۴

رتبه۵

رتبه۵

پرفروش ترین یخچال و فریزر ها )تعدادی(

پرفروش ترین یخچال و فریزر ها )ریالی(

 TM-835 یخچال ایستکول مدل

 TM-835 یخچال ایستکول مدل

 TM-919 یخچال ایستکول مدل

 TM-919 یخچال ایستکول مدل

 IR5T یخچال امرسان مدل

یخچال و فریزر امرسان
BFN22D-M/TP مدل

 یخچال ایستکول 
 TM-96200 مدل

یخچال فریزر فیلور 
 TDF-342N مدل

یخچال فریزر فیلور 
 TDF-342N مدل

یخچال و فریزر امرسان 
TFH14T مدل

رتبه۱

رتبه۱

رتبه2

رتبه2

رتبه3

رتبه3

رتبه۴

رتبه۴

رتبه۵

رتبه۵

محصوالت و برندهافصل چهارم 



۶5گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

پرفروش ترین کنسول ها و لوازم جانبی )تعدادی(

پرفروش ترین کنسول ها و لوازم جانبی )ریالی(

دسته PUBG Fortinite پاوان 
 L1R1-T2 مدل

کنسول Playstation 4 Slim کد 
Region 2 ظرفیت 1 ترابایت

دسته سونی مدل 2016 
 DualShock 4

 Playstation 4 Slim کنسول
Region 2 ظرفیت 500 گیگابایت 

دسته بی سیم مایکروسافت 
 Xbox One S مناسب برای

 Playstation 4 Pro 201 کنسول
Region 2 ظرفیت 1 ترابایت

محافظ دسته دوال شاک 4 مدل 
 Dragon 4

 Playstation 4 Pro کنسول
ریجن 2 ظرفیت 1 ترابایت 

 TG دسته بازی تسکو مدل
130W

 Xbox کنسول مایکروسافت مدل
One S ظرفیت 1 ترابایت

رتبه۱

رتبه۱

رتبه2

رتبه2

رتبه3

رتبه3

رتبه۴

رتبه۴

رتبه۵

رتبه۵

پرفروش ترین ساعت های هوشمند )تعدادی(

پرفروش ترین ساعت های هوشمند )ریالی(

 A1 ساعت هوشمند وی سریز مدل

ساعت هوشمند سامسونگ مدل 
 Galaxy Watch SM-R800

ساعت هوشمند جی-تب مدل 
 W101 Hero

ساعت هوشمند سامسونگ مدل 
 Gear S3 Frontier SM-R760

 Mi بند مچ بند هوشمند مدل
 Band 2 Silicone

ساعت هوشمند سامسونگ مدل 
Galaxy Watch SM-R810

ساعت هوشمند جی-تب مدل 
 W101

ساعت هوشمند وی سریز مدل 
 A1

 Mi بند مچ بند هوشمند مدل
Band3 Silicone

 44mm 4 اپل واچ سری
 Aluminum Case Sport Band

رتبه۱

رتبه۱

رتبه2

رتبه2

رتبه3

رتبه3

رتبه۴

رتبه۴

رتبه۵

رتبه۵

محصوالت و برندهافصل چهارم 



۶7رفتار کاربرانفصل اول گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

پرفروش ترین دوربین ها )تعدادی(

پرفروش ترین دوربین ها )ریالی(

ST150F سامسونگ مدل

نیکون مدل D5300 به همراه لنز 
 VR 140-18 میلی متر

 ES95 سامسونگ مدل

کانن مدل EOS 4000D به همراه 
 DC III لنز 55-18 میلی متر

WB30F سامسونگ مدل 

کانن مدل Eos 80D EF S به 
همراه لنز 135-18 میلی متر 

 ST69 سامسونگ مدل

 D5300 18-55 VR نیکون مدل
AFP

دوربین عکاسی چاپ سریع 
 Instax Mini 9 فوجی فیلم مدل

دوربین فیلم برداری ورزشی 
Hero7 Black گوپرو مدل

رتبه۱

رتبه۱

رتبه2

رتبه2

رتبه3

رتبه3

رتبه۴

رتبه۴

رتبه۵

رتبه۵



۶۹گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

سهمفروشکاالهایایرانی
دردیجیکاالچقدراست؟

نیمه اول 13۹۶ نیمه دوم 13۹۶ نیمه اول 13۹7 نیمه دوم 13۹7 نیمه اول 13۹۸
۰ 

1۰۰۰

۲۰۰۰

3۰۰۰

تعداد برند ایرانی

نیمسال

کاالهای خارجی کاالهای ایرانی

نیمه اول 13۹۶ نیمه دوم 13۹۶ نیمه اول 13۹7 نیمه دوم 13۹7 نیمه اول 13۹۸

تعداد کاالی فروش رفته

زمان

%۴۰

%۵۵

%6۸

در شــش مــاه گذشــته %۶۸ از فــروش تعــدادی 
دیجــی کاال متعلــق بــه کاالهــای ایرانــی بــود.

نیمه اول سال ۱۳۹۸

برندایرانی
27۴۸

پرجستجوترینبرندهایایرانیدردیجیکاال
نیمه اول ۹۸

پرجستجوترینبرندهایخارجیدردیجیکاال
نیمه اول ۹۸

۱۰۱,۰۱۴

۴7,۰37

3۱,9۱۴

36,39۴

23,9۴3

2,67۰,327

۱,۵۰۴,767

637,۸۵۴

6۰3,۴7۰

3۴3,22۸

محصوالت و برندهافصل چهارم 



71گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

۰٪ ۲٪ ۴٪ ۶٪ ۸٪ 1۰٪ سهم فروش ریالی

پرفروشترینبرندهایخارجی)ریالی(

نام برندتغییر رتبه برند نسبت به سال ۹7

سونی -۲

آنر +۹

شیائومی +۸

وسترن دیجیتال

اپل -3

لنوو

ایسوس -3

نوکیا +۶

سامسونگ -1

هواوی +3

درنیمهاول۱39۸

۰٪ ۰/5٪ 1/۰٪ 1/5٪ سهم فروش ریالی

نام برندتغییر رتبه برند نسبت به سال ۹7

پرفروشترینبرندهایایرانی)ریالی(

گلستان +۲1

تنو +57

امرسان +۸

اخوان +3۹

ایستکول +۲

تسکو

چشمه نور -1

ایکس ویژن

پارس خزر

مهیا پروتئین +1۲

درنیمهاول۱39۸

محصوالت و برندهافصل چهارم 



73گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

پرفروشترینبرندهایعطروادوکلن)ریالی(
درنیمهاول۱39۸

تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹7

اسکارلی

ژک ساف  

دیور

اجمل

ورساچه

ریو کالکشن

بولگاری

امپر

فراگرنس ورلد

اللیک

+۲

+۲

+7

+13

+۸

-۲

+1

-1

۰٪ ۲٪ ۴٪  ۶٪ ۸٪ سهم فروش ریالی

نام برند

پرفروشترینبرندهایتلویزیون)ریالی(
درنیمهاول۱39۸

توشیبا1۴+

ال جی۴-

هایسنس۹+

پاناسونیک1-

جی پالس۹+-

سونی7+

سامسونگ1-

تی سی ال1+

ایکس ویژن1+

شهاب3+

۰٪ 5٪ 1۰٪ 15٪ ۲۰٪ سهم فروش ریالی

نام برندتغییر رتبه برند نسبت به سال ۹7

محصوالت و برندهافصل چهارم 



75گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

پرفروشترینبرندهایدوربین)ریالی(
درنیمهاول۱39۸

۰٪ 1۰٪ ۲۰٪ 3۰٪ ۴۰٪ سهم فروش ریالی

کنون

نیکون

سامسونگ

گوپرو

فوجی فیلم

سونی

دی جی آی7+

اکن1-

پاناسونیک1-

پوالروید

نام برندتغییر رتبه برند نسبت به سال گذشتهنام برندتغییر رتبه برند نسبت به سال ۹7

ایسر۲+

اچ پی۲-

ایسوس

لنوو

دل

آی-الیف

مایکروسافت

ام اس آی

اپل

٪۰سهم فروش ریالی 1۰٪ ۲۰٪ 3۰٪ ۴۰٪

شیائومی برند اضافه شده جدید

پرفروشترینبرندهایلپتاپوالترابوک)ریالی(
درنیمهاول۱39۸

محصوالت و برندهافصل چهارم 



77گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

پرفروشترینبرندهایموادغذایی)ریالی(

نسکافه3+

تحفه1+

شهرزاد

آذرکندو3-

کاله۶+

سحرخیز1+

الدن1۹+

گلستان

مهتا پروتئینبرند اضافه شده جدید

مهیا پروتئین

درنیمهاول۱39۸

۰٪ ۲٪ ۴٪ ۸٪۶٪ 1۰٪ 1۲٪ سهم فروش ریالی

نام برندتغییر رتبه برند نسبت به سال ۹7

پرفروشترینبرندهاییخچالوفریزر)ریالی(
درنیمهاول۱39۸

پارس3۰+

مایدیا۲+

دوو۴+

٪۰سهم فروش ریالی 5٪ 1۰٪ 15٪ ۲۰٪

فیلور۶+

سامسونگ3-

بوش3-

هیمالیا1-

امرسان3+

ال جی۲-

ایستکول1+

نام برندتغییر رتبه برند نسبت به سال ۹7

محصوالت و برندهافصل چهارم 



7۹گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

پرفروشترینبرندهایکنسولولوازمجانبیبازی)ریالی(
درنیمهاول۱39۸

پرفروشترینبرندهایساعتهوشمند)ریالی(
درنیمهاول۱39۸

سامسونگ

اپل

شیائومی

جی-تپ

گارمین

آنر

میدسان

سومگ

کینگ ور

هواوی

۰٪ 1۰٪5٪ 15٪ ۲۰٪

+1۹

+3

+1

+۴۴

-۲

تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹7

سهم فروش ریالی

نام برندتغییر رتبه برند نسبت به سال ۹7نام برند

۲۰ ۴۰ ۶۰۰ سهم فروش ریالی

اچ تی سی +1

دابی +11

تسکو +1

هوری +۲

نینتندو -1

ایکس پی
پروداکت -1

نیکون +۲

گراسیپا -۲

مایکروسافت

سونی

محصوالت و برندهافصل چهارم 



۸1گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

پرفروشترینبرندهایگوشیموبایل)ریالی(
درنیمهاول۱39۸

+1

-1

+1

+1

-۲

+3

+11

+5

+15

+1۰

تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹7

سهم فروش ریالی

آنر

اپل

بلو

۰٪ 1۰٪ ۲۰٪ 3۰٪ ۴۰٪

هوآوی

سامسونگ

نوکیا

ایسوس

شیائومی

دوجی

هیوندای

نام برند

سال

سهم ریالی فروش % سبقتهوآوی
ازاپلوسامسونگ

ــی  در ســـال 13۹۶، برنـــد اپـــل بـــا ســـهم ریاـل
٪11/1 باالتـــر از سامســـونگ و هـــوآوی بـــود، در 
حالی کـــه در نیمـــه اول ســـال 13۹۸ هـــوآوی 
ــری از  ــه باالتـ ــهم ٪1۰/۹ رتبـ ــتن سـ ــا داشـ بـ

اپـــل و سامســـونگ دارد. 

۰

1۰

5

نیمه اول ۹۶نیمه دوم ۹۶نیمه اول ۹7نیمه دوم ۹7 نیمه اول ۹۸

محصوالت و برندهافصل چهارم 



۸3رفتار کاربرانفصل اول گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸



۸5گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸

جشنواره فروشروند عادیتقاضای غیرعادی

شش ماه اول 13۹۶ شش ماه دوم 13۹۶ شش ماه اول 13۹7 شش ماه دوم 13۹7 شش ماه اول 13۹۸ شش ماه دوم 13۹۸

24 مهر ماه ۹۸

زمان

فروشگوشیهوشمنددرمقاطعبحرانی
بازاردردیجیکاالچهتغییریکرد؟

ــران شــاهد  ــل ای ــازار موبای ــه افزایــش قیمــت گوشــی های همــراه می شــود، ب ــا تغییراتــی کــه منجــر ب ــری ارز و ی ــرخ براب ــداری ن در پــی ناپای
بحــران تقاضــای شــدید و عــدم عرضــه کافــی گوشــی های هوشــمند بــود. طبــق آمــار فــروش ارایــه شــده در ایــن نمــودار گوشــی های هوشــمند 

هماهنــگ بــا تقاضــای بــازار تغییــر کــرده اســت. در مواقــع تقاضــای شــدید موجــودی انبــار دیجــی کاال بــه ســرعت بــه اتمــام می رســد.

تعدادفروش

فروردین خرداد مرداد مهر آذر اردیبهشتبهمن تیر شهریور آبان دی اسفند
ماه های سال ۱۳۹7

تعدادفروش

جشنواره فروشروند عادیتقاضای غیرعادی

فروشپوشکدرمقاطعبحرانیبازاردر
دیجیکاالچهتغییریکرد؟

در ســـال های اخیـــر  بـــازار خرده فروشـــی ایـــران مقاطـــع پرنوســـانی را ســـپری 
ـــری ارز و  ـــرخ براب ـــرات ن ـــل  تغیی ـــه دلی ـــه ب ـــن نوســـانات ک ـــده ای ـــرده اســـت. عم ک
ـــه شـــکل تقاضـــای شـــدید برخـــی کاالهـــا و  ـــل توجیـــه اســـت، ب در پـــی تحریـــم قاب
ـــرده اســـت. واضـــح  ـــدا ک ـــود پی ـــا نم ـــاب شـــدن آن ه ـــا نای ـــاب و ی در نتیجـــه کم ی
ــوان لجســـتیکی  ــا ممکـــن اســـت از تـ ــع ایـــن تقاضـ ــی مقاطـ ــه در برـخ اســـت کـ

تامیـــن،  تـــوان  شـــامل  آنالیـــن  خرده فروشـــی 
انبـــارش، توزیـــع و  تحویـــل کاالهـــا فراتـــر باشـــد. 
ــی« )نقـــاط غیرعـــادی(،  در ایـــن نمـــودار »آنوماـل
ـــل مشـــاهده اســـت.  ناشـــی از تقاضـــای شـــدید قاب
در هنـــگام افزایـــش تقاضـــا و پیـــش از جهـــش 

انبـــار  موجـــودی  ســـرعت  بـــه  ــی  قیمـت
دیجـــی کاال  بـــه اتمـــام می رســـد.

محصوالت و برندهافصل چهارم 



۸7رفتار کاربرانفصل اول گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸



گزارش نیم سال اول ۱۳۹۸




