راهمنای خرید جعبه جادو
اگـر مـی خواهیـد تلویزیـون بخرید و نمـی دانید هنـگام خرید آن
بـه چـه چیزهایـی بایـد بیشـتر توجـه کنید ،با مـا همراه باشـید و
نـکات زیـر را مدنظر قـرار دهید:
بـه مشـخصاتی کـه روی تلویزیـون نوشـته شـده اسـت توجـه
نکنید!معمـوالً روی تلویزیـون هـا نـوار رنگارنگـی وجـود دارد کـه
قابلیـت هـای تلویزیـون روی آن نوشـته شـده اسـت و هـدف
تولیدکننـدگان و فروشـندگانی کـه از ویژگی های درج شـده روی
ایـن نـوار تعریـف مـی کنند این اسـت که شـما را بـرای خرید این
تلویزیـون هـا بـا امکانـات بـی شـمار و البتـه قیمت گـران متقاعد
کننـد .درصورتـی کـه تنهـا اعـداد قابـل اعتمـاد روی ایـن نـوار،

مدل

پورتهـای ورودی تلویزیـون ،وزن و ابعـاد آن اسـت.
کیفیت تصویر
یکـی از تلویزیـون هایی که از کیفیت صفحه نمایش بسـیار باالیی
برخوردارند ،تلویزیون های  k4هسـتند که کیفیت صفحه نمایش
آن هـا  ۴برابـر تلویزیـون هـای  FULL HDاسـت .دقـت تلویزیون
های  k4بسـیار باالسـت و تمام جزئیات یک شـیء با محیط را به
خوبـی نمایـش مـی دهند .تفاوت ایـن مدل تلویزیون بـا تلویزیون
هـای دیگـر این اسـت که پیکسـل باالتـری دارد و در نتیجه وضوح
تصویـر بهتـری نیـز دارد.در جـدول رو بـه رو بـه قیمـت چند مدل
تلویزیون اشـاره شـده است.

قیمت

تلویزیون فیلیپس مدل pht002/56
سایز  32اینچ

 ٢میلیون و  ۱۱۰هزار

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل
 N5550 32سایز  32اینچ

 ٣میلیون و  ٢٣٩هزار

تلویزیون ال ای دی شیائومی مدل A4
سایز  65اینچ

 ٩میلیون و  ٩٨٣هزار

تلویزیون ال سی دی سونی مدل
 KD_65X8000Gسایز  65اینچ

 ۱٩میلیون و  ٨۰۰هزار

تلویزیون هوشمند ال جی مد ل �OLED
 55C8GIسایز 55اینچ

 ٢٩میلیون و  ٩۰۰هزار

5

تجربه متفاوت خرید مجازی لوازم بهداشتی و آرایشی

این روزها بر خالف گذشـته که خرید لوازم بهداشـتی و آرایشـی تنها از طریق حضور فیزیکی مشـتری امکان پذیر می شـد ،خرید اینترنتی انواع و اقسـام کاالهای بهداشـتی و آرایشـی به سـادگی
وحیدهامینی
مهیـا شـده اسـت  .از طـرف دیگـر هـم بـا افزایـش روز افـزون تولیدکنندگان مطـرح داخلی و خارجی در زمینه لوازم آرایشـی و بهداشـتی ،در کنار باال رفتن قدرت انتخاب مشـتری این مسـئله وجود
کارشناس حوزه آی تی
دارد کـه آیـا اسـتارت آپ هـای آرایشـی بهداشـتی مـی تواننـد طیـف وسـیعی از این محصـوالت را به صورت اینترنتی در اختیار کاربرانشـان قـرار دهند و به خوبـی آن ها را در بسـتر فناوری معرفی
کننـد یـا خیر.جـواب ایـن سـوال مثبـت اسـت زیـرا نـه تنهـا هیچ فروشـگاهی به صورت فیزیکـی ،گنجایش ایـن مقدار از محصـوالت آرایشـی و بهداشـتی  را ندارد  ،هیچ فروشـندهای هـم اطالعات
کاملـی از تمامـی محصـوالت و برندهـای موجـود در فروشـگاهش نـدارد و حتـی در صورتـی کـه اطالعـات کاملـی هـم در تمامی زمینه ها داشـته باشـد ،تشـریح تمامی آن ها به مشـتری ،بـه انرژی و زمـان زیادی نیـاز دارد که
تمامـی ایـن مسـائل در اسـتارت آپ هـای آرایشـی و بهداشـتی هموار شـده اسـت .در این مقاله به چند اسـتارت آپ موفـق در این زمینه مـی پردازیم.

موتن رو

خریـدار را کـه توسـط شـرکت تولیـد کننـده ارائـه شـده ،بـه
صـورت کامـل در اختیـار کاربرانـش قـرار مـی دهد و علاوه بر
ایـن اطالعـات چندیـن مرجـع متخصـص تولیـد کننـده لـوازم
آرایشـی و بهداشـتی در خصـوص آن کاال یـا برنـد خـاص و نیز
تجربیـات بـه اشـتراک گذاشـته شـده کاربـران در دنیـا را هـم
بـرای مشـتریانش فراهم مـی آورد تا در صورت نداشـتن تجربه
در خصـوص آن برنـد یـا محصـول بتواننـد بهتریـن تصمیـم را
بگیر ند .

موتـن رو را مـی تـوان
تخصصـی تریـن مرجـع
آرایشـی و بهداشـتی در
کشـور دانسـت این سـرویس که فعالیت خود را از سـال  1395آغاز
کـرده اسـت بـر ارائـه محصـوالت بهداشـتی و آرایشـی بـا برندهای
معتبـر و اصـل تمرکـز دارد .بـه همین دلیل هم شـرکت های معتبر
آرایشـی در حـال همـکاری بـا ایـن اسـتارت آپ هسـتند .البته این
اسـتارت آپ تنهـا بـر فروش محصوالت آرایشـی و بهداشـتی تمرکز
ندارند و به نوعی یک وب سایت در حوزه سبک زندگی است.
مجلـه اینترنتـی موتـن رو و شـبکه اجتماعـی آن کـه همـواره فعال
اسـت بـرای کاربـران خود مشـاوره هـای تخصصـی را در نظر گرفته
اسـت و کاربـران مـی تواننـد علاوه بـر ایـن بـرای رفـع مشـکالت
آرایشـی یا بهداشـتی خود با تیم پشـتیبانی مو تن رو تماس بگیرند
و سـواالت خـود را از این تیم بپرسـند ،همچنیـن در مجله اینترنتی
مـو تـن رو مـی توانیـد بـه صـورت رایـگان از مقـاالت تخصصـی و
آموزشـی در حوزه آرایش ،زیبایی و سلامت بهره مند شـوید .عالوه
بـر ایـن مـوارد اگر قصـد خرید کادو از این سـایت را دارید می توانید
بـه بخـش کادویـاب رفتـه و از پیشـنهادهای سـایت در زمینه کارت
هدیـه ،جعبـه کادویی و  ...اسـتفاده کنید.

ابیکس

امکان اجرای چند خدمات آراییش
دیگر در استارت آپ های داخیل
در مقاله ای که به بررسـی اسـتارت آپ های حوزه بهداشـتی
و آرایشـی پرداختیـم لـزوم معرفـی بیشـتر ایـن اسـتارت آپ
هـا بیشـتر احسـاس شـد چـرا که نـه تنها بـا حضـور این وب
سـرویس هـا کمـک بسـیاری بـه محیـط زیسـت بـه دنبـال
کاهـش آلودگـی هـوا و رفـت و آمـد شـهروندان می شـود بلکه
ارائـه خدمـات آرایشـی و بهداشـتی هـم رنگ و بـوی بهتری به
خـود مـی گیرنـد و بـه صـورت جامع تـری انجام می شـوند اما
بـا بررسـی چنـد اسـتارت آپ خارجـی بـا هـدف دادن ایـده
بـه اسـتارت آپ هـای داخلـی در ایـن بخـش متوجـه خواهیم
شـد کـه اسـتارت آپ هـای داخلی هنـوز نیازمنـد فعالیت های
بیشـتری در بسـتر فنـاوری روز دنیا هسـتند.

YAS-life

کافه ابدی

خانویم

بایکـس درواقـع یک فروشـگاه اینترنتی مد
و لبـاس اسـت بـه ایـن صـورت کـه در کنـار
پوشـاک و کیـف و کفـش و اکسسـوری و
زیـورآالت ،لـوازم آرایـش و بهداشـتی را هـم
بـرای فـروش ارائه میدهد .این فروشـگاه که

آموزش

www.missland.com

www.mootanroo.com

www.khanoumi.com
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پیشنهاد
ویژه

استارت آپ های اپکیزه

وب سـایت و اپلیکیشـن خانومی
از سـال  1392تـا کنـون در حـال
فعالیـت اسـت و تنهـا روی فروش
اینترنتی لوازم بهداشـتی و آرایشی
تمرکـز مـی کند .این سـرویس در سـال  1398برنـده تندیس زرین
برنـد محبـوب مصرفکننـدگان شـده اسـت و با امکاناتـی همچون
ارسـال رایگان در سراسـر کشـور ،ضمانت نامه هفت روزه بازگشـت
پـول و کاال و همچنیـن پرداخـت در زمان تحویل کاال توانسـته نظر
مخاطبـان زیـادی را بـه خـود جذب کند.در خانومـی نوع محصول و
برنـد آن بـه صـورت تفکیک شـده به کاربـران ارائه می شـود و نظم
خاصـی در سـایت و اپ ایـن برنامـه بـه چشـم مـی خورد علاوه بر
ایـن هـا خانومـی در انتخـاب خریدتان به شـما مشـاوره مـی دهد و
از طریـق بخـش مجلـه خانومی می توانید اطالعـات دقیق و جامعی
را در زمینه آرایشـی و بهداشـتی به دسـت بیاورید .در بخش شـانس
وب سـایت خانومـی حراجـی هـای ویـژه این سـایت قـرار دارند که
بـه مـدت محـدودی قابـل ارائه هسـتند .همچنین شـما بـا ورود به
باشـگاه مشـتریان خانومی می توانید از مزایای این باشـگاه همچون
استفاده از کارت هدیه بهره مند شوید.
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سـه سـال در حـال فعالیـت در ایـن زمینـه اسـت از سـرآمدان
فـروش مـد در کشـور اسـت کـه بـرای ارائـه محصوالت خـود از
لبـاس ،سـاعت ،لـوازم تزیینـی ،عینـک ،عطـر و ادکلـن گرفته تا
محصوالت آرایشـی و بهداشـتی ،ارسـال رایگان دارد.شـما با ثبت
نـام و وارد کـردن ایمیـل خـود در بایکـس مـی توانیـد از آخرین
تخفیـف هـای ایـن فروشـگاه مطلـع شـوید یـا اگـر فروشـنده
هسـتید در ایـن سـایت عضـو شـوید چرا که تـا به امـروز 7500
فروشـگاه مد و پوشـاک عضو بایکس شـده اند .شـما می توانید
اپلیکیشـن بوتیک را که مربوط به سـایت بایکس اسـت از گوگل
پلـی یـا بـازار دریافـت کنید و بـا عضویت در آن به قسـمت کمد
من رفته و عالیق و خریدهای خود را مدیریت کنید.
www.botick.com

میسلند

میسـلند بیـش از  17هزار محصول
آرایشـی و بهداشـتی را در سـامانه
خـود بـه فـروش مـی رسـاند کـه
شـامل محصـوالت آرایشـی ،عطـر و
ادکلـن ،مراقبتـی ،لـوازم برقـی ،بهداشـت شـخصی ،سلامت،
ارتوپـدی و آقایـان مـی شـود .شـما با ثبـت نام در میسـلند می
توانیـد فراینـد خریـد و فروشـتان را راحـت تر انجـام دهید و از
قسـمت بلاگ بـه مقـاالت تخصصـی در زمینـه آرایشـی و
بهداشتی دسترسی پیدا کنید.
میسـلند معتقـد اسـت کـه اطالعـات دقیـق محصول مـد نظر

با افزایش روز
افزون تولیدکنندگان
مطرح داخلی و
خارجی در زمینه
لوازم آرایشی و
بهداشتی ،در کنار
باال رفتن قدرت
انتخاب مشتری
که آیا استارت
آپ های آرایشی
بهداشتی می توانند
طیف وسیعی از این
محصوالت را به
صورت اینترنتی در
اختیار کاربرانشان
قرار دهند

بـر خلاف اسـتارت آپ هایـی کـه در
خصـوص آرایشـی و بهداشـتی نـام
بردیـم کـه تنهـا بـه ارائـه محصـول و
اطالعاتـی در زمینـه هـای آرایشـی و
بهداشـتی مـی پرداختنـد این سـرویس بـا بقیه متفاوت اسـت به
ایـن صـورت کـه کافه بادی از سـال  1394تا کنـون به عنوان یک
مرجـع جامـع و کامـل دربـاره ارائـه خدمـات زیبایـی و همچنین
معرفـی ارائـه کننـدگان ایـن خدمـات به صـورت رایـگان در حال
فعالیـت اسـت.در کافـه بـادی شـما بـا ورود بـه قسـمت خدمـات
زیبایـی بـا دسـته بنـدی هـای زیـادی در خصـوص بهداشـت مو،
بدن ،سلامت ،زیبایی و  ...روبه رو هسـتید که با ورود به هر کدام
از آن هـا بـه ارائـه راه حـل و معرفـی محصولی خاص مـی پردازد و
در صـورت نیـاز بـه مراجعـه حضوری بـه ارائه کننـد گان خدمات
زیبایی و بهداشـتی به قسـمت ارائه کنندگان خدمات رفته و می
توانیـد بـا فیلتـر کـردن شـهر ،منطقـه ،محـدوده سـکونت و نـوع
خدماتـی کـه مـی خواهیـد از نزدیـک تریـن مرکز با خبر شـوید.
ایـن سـایت در حـال بـه روزرسـانی خود اسـت .بخـش ویدئوهای
کافـه بـادی فیلم های آموزشـی مفیدی را درباره نحـوه مراقبت از
سالمت و زیبایی شما در اختیارتان قرار می دهد.

ایـن اسـتارت آپ آلمانـی کـه فعالیـت خـود را از سـال 2016
آغـاز کـرده اسـت یکـی از بزرگ ترین اپلیکیشـنهـای مبتنی
بر بهداشـت و تناسـب اندام در کشـور برلین اسـت که توسـط
مگنـوس کوبـل و سـقیب حنیـف تأسـیس شـده اسـت .ایـن
پلتفـرم بـا ردیابی تناسـب انـدام کاربرانش از طریـق ارائه برنامه
ریـزی بهداشـتی کـه در تلفـن همـراه آن هـا نصـب میشـود
رونـد رسـیدن بـه اهـداف و سـوابق فعالیتهـای کاربرانـش را
پیگیـری و بـرای رسـیدن بـه انـدام ایـده آل کاربرانـش برنامـه
ریـزی مـی کند.

FLYROBE

www.cafebody.com

آرایش ابنک

آرایـش بانـک هـم یـک اسـتارت آپ متفاوت
اسـت کـه بـه ارائـه خدمـات بـه سـالن داران،
آرایشـگاه ها و مشـتریان می پردازد و در واقع
نوعـی بسـتر تعاملـی بـرای این گروه هاسـت.
شـما بـا ورود بـه سـایت آرایـش بانـک مـی
توانیـد بـر اسـاس نوع خدماتی که به دنبال آن هسـتید آرایشـگاه
یـا سـالن مـد نظرتـان را پیـدا کنیـد .همچنیـن اگـر سـالن دار
هسـتید می توانید به قسـمت ثبت آرایشـگاه بروید و با مشـخص
کـردن محـدوده آن در نقشـه بـه معرفـی خودتـان بـه کاربـران
بپردازید.کاربـران هـم بـا اسـتفاده از نقشـه موجـود در سـایت و
مشـخص کـردن محـدوده خودشـان می تواننـد به نزدیـک ترین
آرایشـگاه در اطراف خود دسترسـی داشـته باشـند .آرایش تیوب
بخـش پرطرفـدار دیگر این سـرویس اسـت که به ارائـه فیلم های
مفیـد آرایشـی مـی پردازد .شـما همچنیـن با عضویـت در آرایش
بانـک مـی توانیـد از آرایش کارت اسـتفاده کـرده و از تخفیف این
سرویس در استفاده از آرایشگاه ها بهره مند شوید.

 FLYROBEیـک اسـتارت آپ هندی اسـت که بـا هدف اجاره
لبـاس در ایـن کشـور شـروع به فعالیت کـرده اسـت .این گروه
بـا طیف وسـیعی از طراحـان و برندهای برتر پوشـاک همکاری
مـی کننـد و بـا بسـتن قـرار داد بـا آن ها بـه اجاره لبـاس ها به
کاربرانشـان مـی پردازنـد .ایـن اسـتارت آپ هماکنـون در پنج
شـهر هنـد در حـال فعالیـت اسـت و بـر اسـاس برنامـه ای که
دارد قـرار اسـت در سـال  ۲۰۱۷فروشـگاه هـای آفالینـی در
دهلـی و بمبئـی نیـز افتتـاح کنـد علاوه بـر ایـن ،این گـروه با
هـدف رشـد  10درصـدی سـرمایه خود ایده هـای نوینی را هم
در حال اجـرا دارد.

آشنایی با ترفندهای فروشندگی
امـروز نیـز طبـق روال گذشـته بـه یـک
فاطمهسوزنچیکاشانی
مـورد دیگـر از فـوت و فـن هـای خریـد
روزنامهنگار
کـردن اشـاره می کنیم:یکـی از مهم ترین
مهـارت هـای خریـد کـردن ،آشـنایی بـا
ترفندهای مختلف فروشـندگان برای فروش بیشـتر محصوالت شـان اسـت.
اگـر شـما بـا این ترفندها آشـنا نباشـید ،به احتمـال زیـاد در دام خرید آن ها
گرفتـار مـی شـوید و پـول هنگفتـی را بـرای مخـارج غیـر ضروری از دسـت
مـی دهیـد .یکـی از ترفندهـای فروشـگاه هـای مختلـف بـه ویژه فروشـگاه
های پوشـاک ،حراج زدن روی برخی محصوالت گران قیمت اسـت تا شـما
مجـاب شـوید کـه این محصوالت را خریـداری کنید .اگر ایـن محصوالت در
فهرسـت خریـد شـما نیسـت ،نبایـد به خاطـر حراج کـردن به خریـد آن ها
اقـدام کنیـد .نکتـه قابـل تأمـل آن اسـت کـه بسـیاری از ایـن حـراج ها نیز
غیرواقعـی اسـت؛ بنابرایـن بایـد بسـیار مراقـب این ترفند باشـید و به محض
دیـدن کلماتـی ماننـد «تخفیف ویـژه» »off« ،و … اقدام بـه خرید کاالهایی
کـه در فهرسـت خریدتـان نبوده نکنید .گاهی فروشـگاه ها قیمـت کاالیی را

بسـیار بیشـتر از قیمت واقعی آن نرخ گذاری می کنند و بعد تخفیف باالیی
روی آن مـی گذارنـد تـا توجـه مشـتری را جلـب کننـد .از دیگـر ترفندهای
فروشـگاه هـا بـرای فروش بیشـتر محصوالت ،قـرار دادن محصـوالت متداول
مورد نیاز مردم مانند تخم مرغ ،لبنیات و … در انتهای راهروهاسـت .در این
صـورت ،شـما مجبوریـد کـه بـرای خرید این محصـوالت ،تا انتهـای راهروها
پیـش برویـد و نظـاره گـر محصوالت متنـوع و جـذاب دیگر شـوید .بنابراین
مراقـب ایـن ترفنـد فروشـگاه هـا باشـید و باز هـم تأکید می کنیـم که فقط
مطابـق فهرسـت خریـد خود ،به خریـد محصوالت اقدام کننـد .یکی دیگر از
ترفندهای فروشـگاه ها برای جلب مشـتری ارائه تخفیف برخی از محصوالت
اسـت .ایـن فروشـگاه هـا تعدادی از محصـوالت خود را به قیمـت خرید خود
عرضـه مـی کننـد و روی ایـن تخفیفـات قیمتی حسـابی مانور مـی دهند و
تبلیغـات مـی کننـد تا شـما بـرای خریـد این محصـوالت ترغیـب و وارد آن
فروشـگاه شـوید .سپس کاری می کنند که مشـتریان برای خرید محصوالت
مـد نظرشـان در فروشـگاه قـدم بزننـد و خریدهای مـازاد بر فهرسـت برنامه
ریـزی شـده خـود را انجـام دهنـد .در ایـن گونـه فروشـگاه هـا بایـد مراقـب

ایـن ترفندهـا باشـید و از تخفیـف قیمتـی کاالهای موجود در فهرسـت خود
نهایـت اسـتفاده را ببریـد و فقـط آن کاالهـا را خریداری کنید و به سـرعت از
فروشـگاه خـارج شـوید.از ترفندهای دیگر فروشـگاه هـا ،ارائه تخفیف قیمتی
بـاور نکردنـی بـرای محصوالتـی اسـت کـه تاریخ انقضـای آن ها رو بـه پایان
اسـت .بنابرایـن بـا دیـدن قیمت های بسـیار پاییـن این محصوالت وسوسـه
نشـوید و قبـل از خریـد به تاریـخ انقضای آن توجه کنید .بسـیار اتفاق افتاده
کـه افـراد مقـدار زیـادی از کاال را بـا قیمـت بسـیار ارزان خریـداری و بعـد از
یـک هفتـه آن را راهـی سـطل زبالـه کـرده انـد.از ترفندهـای فروشـگاه هـا،
چیـدن محصـوالت گـران قیمـت در کنـار محصـوالت تخفیف خورده اسـت
تـا مشـتریان پـس از خرید محصـوالت تخفیف خورده ،بـه خرید محصوالت
گـران قیمـت نیز وسوسـه شـوند .گاهی اوقـات فروشـنده دوکاالی مکمل را
کنـار یکدیگـر قـرار مـی دهـد و یک کـدام از آن هـا را مشـمول تخفیف می
کنـد .ممکن اسـت شـما بـه دلیل تخفیف ،آن کاال را خریـداری کنید و چون
آن کاال را خریـده ایـد کاالی مکمـل آن را هـم بخرید .مث ً
ال فروشـنده سـس
و ماکارونـی را کنـار یکدیگـر چیده و سـس را با تخفیف می فروشـد .خریدار

نیـز سـس را بـه خاطـر تخفیفـش مـی خـرد و ماکارونـی را به خاطر سـس.
ایـن دقیقـاً مثـل ایـن مـی مانـد کـه خیاطـی دکمـه را بـا تخفیـف به شـما
بفروشـد و شـما چـون دکمـه را خریده اید سـفارش دوخت کت و شـلوارش
را هـم بـه خیـاط بدهیـد! بنابراین تنها مطابق با فهرسـت برنامه ریزی شـده
خودتـان خریـد کنید.هرگز براسـاس تبلیغات یا توصیه و تشـویق فروشـنده،
محصولـی را خریـداری نکنیـد و قبـل از خریـد تحقیق کنید .شـرکت هایی
کـه محصـوالت خـود را با ترفندهای مختلف تبلیغاتی به فروش می رسـانند،
معمـوالً محصـوالت خوبـی ندارنـد و فرامـوش نکنید که هزینـه تبلیغات این
محصـوالت را مصـرف کننـدگان آن مـی پردازند؛ بنابراین شـما بـا خرید این
محصـوالت متحمـل هزینـه زیـادی می شـوید .پـس هرگز محصولـی را که
همچـون هندوانـه در بسـته اسـت و اطالعاتـی دربـاره آن نداریـد ،خریداری
نکنید .ابتدا درباره آن محصول پرس و جو کنید و هزینه آن را با اسـتطاعت
مالـی خود بسـنجید سـپس تصمیم عاقالنـه ای بگیرید.
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