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کسب و کار

مزایای کسب و کار
خانگی
قسمت سوم
نویسنده  :منیدی لی لی کوییست
مشــکل رفت و آمد و ترافیک ندارید:
کار کردن بیرون از خانه زمان زیادی
را بابت رفت و آمد به محل کار از شما
می گیرد به خصوص اگر فاصله منزل
تا محل کارتان طوالنی باشد ،همین
طور ماهانه هزینــه ای از قبیل کرایه
ماشــین ،پول بنزین و....برای رفت و
آمد متحمل می شــوید .امــا یکی از
مزایای مهم یک کسب و کار خانگی
همین موضوع اســت که دیگر زمانی
برای رفــت و آمد و درگیر شــدن با
ترافیک از دست نمی دهید ،خستگی
تان کمتر است و ساعات کاری مفید
بیشتر می شــود و هزینه ای هم که
قرار اســت بابت رفــت و آمد بدهید
در جیبتان می ماند و کلی در هزینه
هایتان صرفه جویی می شود.
با انجام کاری که دوست دارید پول در
می آورید :یکی از بهترین جنبه های
یک کسب و کار خانگی ،توانایی تبدیل
کردن یک عالقه مندی یا سرگرمی به
منبع درآمد است .مثل تبدیل کردن
فعالیت های هنری که در آن مهارت
یا دانشی که در آن تخصص دارید به
یک شــغل و در نتیجه کسب درآمد؛
آن هم از خانه .در ایــن صورت هم
کار جدیدی راه انــدازی کرده و هم
از عالقه مندی هایتان دور نشده اید.
کارآفرینان موفق بر ایــن باورند اگر
برای شــروع یک کسب و کار خانگی
ابتدا عالقه منــدی هایتان را اولویت
قرار دهیــد و دنبال کنیــد احتمال
موفقیت تان بیشتر است.
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کسب و کارها در مسیر حرکت به سمت
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میالد قارونی

روزنامهنگار

فـــروش بدون واسطه

در فضای مجازی

یکی از
تفاوتهای
مهم دیگر
فعالیت دیگر
مارکت پلیس
و سایتهای
تبلیغاتی در
این است
که مارکت
پلیسها اصوالً
هزینهای برای
تبلیغات از شما
نمیگیرند.
فقط از هر
فروش
درصدی
را دریافت
میکنند

زمانی کســبوکارها به دنبال ایــن بودند که برای خود یک وب ســایت
فروشــگاهی راهاندازی کنند .از طراحی یک وب سایت ساده گرفته که فقط
محصوالت و خدمات را معرفی میکند تا فروشگاههای پیچیده و موفقی که این
روزها میشناسیم .در اوایل تعداد فروشگاههای اینترنتی کم بود و آنهایی که
میتوانستند قوی کار کنند ،فروش بسیار باالیی داشتند؛ اما با تغییر جهش سریع
کسبوکارهای سنتی به اینترنتی ،رقابت شدیدتر شد و مانند گذشته نمیتوان با
طراحی یک سایت فروش باالیی به دست آورد

اگر برای طراحی و فعالیت در یک ســایت و رسیدن به
فروش از طریق آن باید تا چند ســال پیش حدود سه
میلیون هزینه میکردید ،این روزها دست کم باید 20
میلیون هزینه کنید .البته این به نوع کسبوکارهای شما
نیز بستگی دارد .منظور ما بیشتر کسبوکارهایی است
که کاالهایی همهپسند مانند لباس ،کفش و  ...به فروش
میرسانند .برای هر چیزی راهحلی وجود دارد .چند سالی
است که تب مارکت پلیس ( )Marketplaceدر ایران
باب شده است .تعدادی از فروشگاههای اینترنتی مانند
دیجی کاال و کاالورد که در گذشته فقط محصوالت خود
را به فروش میرساندند ،امروز تغییر رویه داده و به سمت
مارکت پلیس رفتهاند .بقیه هم به دنبال این هستند که
خود را مارکت پلیس کنند یا از طریق این بستر فعالیت
داشته باشند .حاال این مارکت پلیس چیست و چرا این
روز باید بــه آن توجه کرد؟ اگر بخواهیم دقیق بگوییم،
چرا کسبوکارها بهتر است که به سراغ فعالیت در این
بستر بروند.
مارکتپلیسچیست؟
مارکت پلیس بستر آنالینی است که در آن فروشندگان
به صورت مستقیم به خریداران وصل میشوند .همان
سایتهایی که برای یک محصول نام چندین فروشنده با
قیمتهای مختلف دیده شده است .شاید به خود بگویید
که سایتهای تبلیغاتی مانند میهن مارکت یا ایمالز هم
با این شکل وجود دارد؛ اما باید گفت که در مارکت پلیس
تمامی خریدوفروش از طریق فاکتور خود این ســایت
انجام میشود و خریدار فقط نام فروشگاه را میبیند.

معرفیبرترین
فروشگاه های اینترنتی کتاب

کتابخوانی

در اینترنتــــ

وحیده امینی -این روزها کسب و
کارهای اینترنتی رونق بسیاری پیدا
کرده اند و با وجود گسترش ویروس و
بیماری کرونا اغلب مردم ترجیح می
دهند خرید معمولی و حتی مایحتاج خود
را نیز به صورت اینترنتی انجام بدهند.
کتاب فروشی های اینترنتی از آن دسته
استارت آپ هایی هستند که بسیاری از
مشکالت مردم را در زمینه جست وجوی
طوالنی و وقت گیر کتاب مرتفع کرده اند
و شاید یکی از دالیل پایین آمدن آمار
مطالعه نیز همین دردسرهای پیدا کردن
کتاب و ناشران آن ها باشد .فروش اینترنتی
کتاب موجب شده است تا فرایند خرید و
مطالعه کتاب تا حد بسیار زیادی آسان و از
رفت و آمدهای طوالنی تا مراکز خرید کتاب
و افزایش ترافیک هم تا حد زیادی جلوگیری
شود .در ادامه به چند استارت آپ برتر در
زمینهفروشاینترنتی
کتاب میپردازیم.

چراابیددرمارکتپلیسفعالیتکرد؟
یکی از تفاوتهای مهم دیگر فعالیت دیگر مارکت پلیس
و سایتهای تبلیغاتی در این است که مارکت پلیسها
اصوالً هزینهای برای تبلیغات از شما نمیگیرند .فقط از
هر فروش درصدی را دریافت میکنند؛ اما در سایتهای
تبلیغاتی،شمابایدماهانهمبلغیبانامشارژبپردازید.حاال
یا فروش داشته باشید یا خیر .در صورتی که در مارکت
پلیس ،تیم بازاریابی آنها تمام تالش خود را میکند تا
شما به فروش برسید .در واقع شما بفروشید ،او هم به سود
بیشتری دست پیدا خواهد کرد .اگر دقت داشته باشید
در نمونههایی مانند بازار ،کسی مبلغی برای تبلیغات
پرداخت نمیکند.
این که به فروشندگان میگوییم تا در این بستر فعالیت
کنند ،به غیر از دو مورد باال چند دلیل دیگر دارد:
بستری آنالین و ارزان برای معرفی محصول یا خدمات
شما خواهد بود.
به تعداد مشتریان زیاد و جدیدتری دسترسی خواهید
داشت.
شما فعالیت تبلیغاتی انجام نمیدهید .بلکه همه آنها
توسط تیم بازاریابی خود سایت اصلی انجام خواهد شد.
عملیات خریدوفروش خیلی ســریعتر از گذشــته
انجام میشود.
محیط ایمنی برای فروشنده است و نگران این نیست
که هرماه باید مبلغی برای تبلیغ بپردازد ،در صورتی که
هیچ فروشی نداشته است.
واسطهگری در این جا وجود ندارد و در واقع نام برند
کسبوکار شما به صورت مستقیم با خریدار در ارتباط

خواهد بود.
یکی از چالشهایی که در بستر مارکت پلیس برطرف
شده ،فعالیت تمامی صنفها ست .صنفهای کوچک
مانند افرادی کــه کار هنری میکنند ،اگــر به دنبال
تبلیغات اینترنتی باشــند ،باید هزینه زیادی پرداخت
کنند .از طرفی هم بسیاری از سایتها مناسب تبلیغات
محصوالت آنها نیستند؛ اما در بیشتر مارکت پلیسها
تقریباً همه چیز به فروش مــیرود .البته ما نمونههای
اختصاصی هم داریم؛ اما هم اکنون بیشتر آنها در حوزه
عرضه محصوالت به صورت عمومی فعالیت دارند .به این
صورت کسبوکارهای کوچک یا خاص به راحتی و بدون
نگرانی میتوانند از این طریق فعالیت داشته باشند ،بدون
این که هزینهای بپردازند .افزون بر این حتی محصوالت
آنها هم تبلیغ میشود.
درکدامنوعفعالیتکنیم؟
انواع زیادی از مارکت پلیسهــا در بازار امروزی وجود
دارند .سؤال پیش میآید که کدام مورد را انتخاب کنیم.
برای یک فروشگاه که به دنبال افزایش فروش است ،بهتر
است که بیشتر راههای ممکن و پیش رو را امتحان کند.
قرار نیست که هزینهای پرداخت کند .فقط در انتخاب
باید به این نکته دقت داشــته باشید که حوزه فعالیت
مارکت پلیس با کسبوکار شــما در ارتباط باشد .این
به معنای یکسان بودن مشتریان شما با کاربران سایت
است .البته ممکن است که برای یک فروشنده عادی پی
بردن به این نکته سخت باشد؛ اما میتواند از تیم بازاریابی
سایت در این حوزه کمک بگیرد.

هشرکتابآنالین
یکی از معتبرترین کتاب فروشــی های اینترنتی استارت آپ
شــهر کتاب آنالین اســت که از مهم ترین مزایای آن طراحی
منظم سایت اســت و حتی شما می توانید نظرات کاربران دیگر
را در ارتباط با کتاب های مختلف روی وب ســایت آن بخوانید.
در شهر کتاب آنالین زمان ارسال بسته ها وابسته به وزن بسته
و مقصد تعیین شــده است که اغلب ارســال کتاب برای تهران
بین یک تا  3روز کاری و ارسال برای شهرستان بین  3تا  6روز
کاری انجام می شود.

آدینهبوک
فعالیت آدینه بوک به طور عمده در حوزه فروش کتاب هایی با موضوعات
کسب و کار است به همین دلیل هم پیشنهادهای صفحه نخست این وب
سایت به کتاب هایی در این حوزه مربوط می شود .موضوع کتاب های
موجود در وب سایت آدینه بوک  ،ادبیات ،جغرافیا و تاریخ ،دین ،زبان ،علوم
اجتماعی ،علوم طبیعی و ریاضیات ،علوم کاربردی ،فلسفه و روان شناسی،
کتب اصلی درسی و کمکدرسی ،هنر و کلیات را شامل می شود .شما با
عضویت در آدینه بوک می توانید حسابتان را مدیریت کنید و اعتبار آن را
افزایش دهید و از کارت هدیه بهره مند شوید.

کتابفردا
کتاب فردا فعالیت خود را در سال  89آغاز کرده است و هم اکنون بیشتر
از  87هزار عنوان کتاب در این ســایت وجود دارد که ناشــران و مراکز
پخش کتاب هم به سیستم این سایت دسترسی دارند .کتاب فردا پس از
تحقیقات گسترده و جامع علمی در زمینه فروش اینترنتی کتاب آغاز به
کار کرده است و به همین دلیل هم با دیگر رقبای خود تفاوت محسوسی
دارد .شما با استفاده از گزینه فروش ویژه می توانید با بهترین گزینه ها از
نظر اقتصادی آشنا شوید.

هدهد
کتاب فروشی هدهد در زمینه فروش اینترنتی کتاب کودک و نوجوان
فعالیت می کند و کتاب هایی که در این سایت به فروش می رسد تمامی
رده های سنی کودک و نوجوان را در بر می گیرد .شما می توانید بر اساس
رده سنی یا انتخاب موضوع  ،کتاب مد نظر خود را پیدا کنید .در وب سایت
هدهد بخش وبالگ به شما کمک می کند تا با موضوع و محتویات کتاب
ها بیشتر آشنا شوید .اگر از طریق گزینه کشینه اقدام به خرید کتاب در
سایت هدهد کنید می توانید از درصدی تخفیف هم بهره مند شوید.
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