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احمدی پور شرارهسرکار خانم :   

0515 اینترنتی فروشگاه  

۰۵۰۵ موسس فروشگاهحسنعلی باغبانیان   

یکی از  ۰۵۰۵در اصفهان است. فروشگاه اینترنتی  ۳۱۳۱متولد  ٫۰۵۰۵ irفروشگاه اینترنتی حسنعلی باغبانیان موسس 

سالگی  ۳۳بزرگترین فروشگاه های اینترنتی ایران است که بیش از یک دهه سابقه فعالیت دارد. وی فروشگاه خود را در سن 

شکل گرفت که هم  ۲×۲کرد. طبق اظهاراتش کسب و کار او در اتاقی اجاره ای به مساحت بر روی یک وبالگ ساده آغاز 

دفتر کارش بود، هم انبارش و هم اتاق فکرش. تمام موفقیت های این جوان خوشفکر از همان اتاق شروع شد. خودش مدیر 

مردم می رساند و همه امیدش به  بود خودش پیک موتوری بود و خودش تامین کننده کاالهایش. با موتور کاالها را به

 ۳۱روزی بود که تجارت الکترونیک در ایران مرسوم شود، همه سختی ها را به جان خرید و اکنون پس از گذشت بیش از 

 سال مدیر یکی از شناخته شده ترین فروشگاه های اینترنتی ایران است.

 ۰۵۵۵همکار غیر رسمی و حدود  ۳۵۵۵بیش از  ی، کارمند رسم ۱۲۵با بیش از  ۰۵۰۵فروشگاه اینترنتی مجموعه کاری 

بازاریاب مجازی توانسته پیشتاز کارآفرینی در بین فروشگاه های اینترنتی کشور باشد. باغبانیان به روزی می اندیشد که 

 بتواند بیش از یک میلیون فرصت شغلی از طریق اینترنت برای هموطنانش فراهم کند.

 و دکتر سینا و محصوالت تیام  در رقابت با محصوالت دکتر بین

 معرفی

 پایه ریزی و تاسیس شد. ۳۱31در سال  ۰۵۰۵شرکت تدبیر ایده پردازان 

با هدف ارائه بهترین کاالها و خدمات، و جلب رضایت کامل مشتری پایه گذاری شد. هدف آن  ۰۵۰۵فروشگاه اینترنتی 

باشند بتوانند نیازهای خود را در کوتاه ترین زمان و با  تبدیل شدن به فروشگاهی است که افراد، از هر قشر و صنفی که

 صرف کمترین هزینه، و با باالترین کیفیت ممکن در آن تامین کرده و با رضایت خاطر استفاده نمایند.

 مراحل ثبت نام 

 ورود کاربران

 دسته بندی محصوالت



 اضافه کردن محصول به سبد خرید

 پرداخت الکترونیکی بانک ملت 

ارسال کاال روش های  

 از طریق پست

  تبلیغات

  ها رسانه طریق از

 پشتیبانی و اسپانسر

   بیلبورد تبلیغات

 تامین کنندگان

 از طریق ارتباط با نمایندگی های محصوالت اقدام به فروش اجناس خود می کند. ۰۵۰۵

 وجه تمایز:     

هست. به همین دلیل، کاالها و خدمات این فروشگاه ، همواره یک دیدگاه مشتری مدارانه بوده و  ۰۵۰۵دیدگاه فروشگاه 

دارای طیف وسیع و مردم پسند بوده و بطور کامل پشتیبانی می گردند. مشتری مهم ترین بخش کار ماست، به همین 

دلیل استفاده از اجناس با کیفیت بسیار باال، بهره گیری از سیستم تخفیف، هدیه، اشانتیون ، حمایت بیشتر از مشتریان 

ائم و ... برای جلب رضایت کامل مشتریان در نظر گرفته شده است. بعالوه، استفاده از سیستم مرجوعی کاال، که این امکان د

را به خریدار میدهد که در صورت عدم رضایت از کاال به هر دلیل، محصول را مرجوع کرده و بتواند هزینه آن را بطور کامل 

شرکت از فروشگاه های دیگر می باشد. از دیگر مزایای این فروشگاه، حضور مستمر در  دریافت نماید نیز از وجود تمایز این

 برنامه های تلویزیونی برای آگاهی رسانی و افزایش سطح علمی مردم می باشد .

 سرمایه های انسانی:

به منظور افزایش کارایی و بهینه سازی سیستم فروش و خدمات رسانی، برنامه های آموزشی  ۰۵۰۵فروشگاه اینترنتی 

متنوعی در اختیار کارمندان قرار میدهد. ارائه محصوالت و کاالها برای تست، آموزش فن بیان ، ارائه آموزش های زبان های 

 زشی این شرکت برای کارکنان محسوب می گردد.و ... جزو برنامه های آمو ICDLخارجی، آموزش 



اعظم جلیلیسرکار خانم :   

 خرید بلیط سینما به صورت آنالین از وب سایت سینما تیکتموضوع تحقیق: 

رسانی درباره اخبار و حواشی اکران سینماها و برنامه نمایش فیلمهای سینمای اطالع با هدف سینما تیکت: سایت وب 

همچنین رزرو آنالین بلیت در سینماهای ایران یکی از . راه اندازی شده است ۳۱1۵ از اسفند ماه کنسرت(و  )تاترایران 

 باشد.اهداف اساسی این وب سایت می

 های سینماهای تهران و شهرستانها.صفحه نخست:  معرفی فیلم .۳

 باشگاه مشتریان شامل:   .2

سینما  کشی فصلیتخفیف در خرید بلیط شرکت در قرعهجهت استفاده از مزایای عضویت در باشگاه سینما الف(  

 های جدید از طریق پیامک و ایمیل.و   آگاه شدن از اکران فیلم

 مچگونه در باشگاه مشتریان عضو شویب(                

 ج( چگونه امتیاز جمع کنیم            

 د( چگونه از امتیازمان استفاده کنیم. 

 ها و برتری آنها نسبت به یکدیگر.های در حال اکران، فروش فیلمدرباره انواع فیلماطالعاتی ها: بخش فیلم. 9

 . بخش سینماها: معرفی مشخصات سینماهای تهران و شهرستانهای ایران جهت انتخاب و رزرو بلیط.۰

 . بخش فروش آنالین شامل:۰

 راهنمای خرید آنالین بلیت سینماالف(  

 بلیط عبارتند از : مراحل خریدب(   

مورد نظرتان را انتخاب  سانس و سپس ، سینماروز نمایش ،فیلم بعد از مراجعه به صفحه سینمای مورد نظر، .۳

 . کنید

( همراه)نام، ایمیل، شماره تماس بایستوارد صفحه مشخصات شده که می خرید بلیت با کلیک بر روی دکمه .۲

 .خود و تعداد بلیت را وارد کنید



عضو باشگاه سینما تیکت هستنید باید ابتدا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید و سپس خرید اگر شما   .۱

 .انجام دهید تا امتیاز خرید شما ثبت شود

امان( بانک )پارسیان یا س درگاهبعد از انتخاب تعداد بلیت بالفاصله کلید پرداخت برای شما نمایان خواهد شد. به  .۰

باشد، مبلغ بلیت را پرداخت می 2CVV رفته و با استفاده از کارت بانکی که دارای رمز دوم )رمز اینترنتی( و کد

 .نمایید

باید صندلی خود را انتخاب  به شما داده خواهد شد و کد رزرو گردید کهپس از پرداخت به سایت بازمی .۰

  د.گردایمیل تایید برای شما ارسال میپس از انتخاب صندلی  .کنید

رزرو شما در اینجا به پایان رسیده و کافی است قبل از شروع سانس به گیشه سینمای مربوط مراجعه کرده، و با  .۳

ارایه کد رزرو به مسوول گیشه بلیت خود را با همان شماره صندلی که خودتان انتخاب کرده بودید، دریافت 

 .نمایید

مرحله انتخاب صندلی، ممکن است ارتباط با سرور ما که در سینما قراردارد برقرار نگردد و امکان انتخاب در  نکته: *  

در  پیگیری خرید صندلی غیرفعال باشد در این حالت کد رزرو خود را یادداشت نموده و در زمان دیگری از طریق لینک

ت، اقدام به انتخاب صندلی خود نمایید. توجه داشته باشید که انتخاب صندلی را حتما باید انجام دهید تا در باالی سای

 . هنگام دریافت بلیت از گیشه دچار مشکل نشوید

د )کد رزرو دریافت نکردید(، به این معنی به هر دلیلی مراحل خرید تکمیل نگردی در صورتی که هنگام خریدنکته:  * 

خریدی برای شما مربوط به فیلم مورد نظران ثبت نشده است. مبلغ کسر شده نیز پس از رفع مغایرتهای بانکی است که 

ساعت از سوی بانک به حساب شما برگشت داده میشود. در صورت عدم برگشت مبلغ طی مدت زمان مذکور  ۲۰ظرف 

ارسال فرمایید تا در   nematicket.orgsupport@ci  بایست تاییدیه بانکی خود را از طریق فکس یا ایمیل بهمی

  دد.اسرع وقت مبلغ عودت گر

هنگام رزور بلیط به صورت آنالین حتماً به لحاظ حفظ امنیت در استفاده از کیبرد مجازی و کد کپچا دقت نکته: * 

 فرمایید.

http://cinematicket.org/?p=res
http://cinematicket.org/?p=res


و  ۲۲21۵۱2۳شماره های  یا support@cinematicket.org  در صورت بروز مشکل حتما با ایمیلنکته: * 

  د.تماس بگیری ۲۲21۵۱22

 پیگیری خرید اینترنتی.  ۳

 :سینما کارت. 3 

 ی دارد؟استفاده از سینماکارت چه مزایایی نسبت به خریدهای معمولالف(       

 ب( چگونگی شارژ سینما کارت    

 چگونه میتوان سینما کارت تهیه کرد ؟ج(      

. سینما کارت ۲هزار تومانی  ۰۵. سینما کارت ۳نوع سینما کارت داریم.  ۲د( انواع سینما کارت:     

 یکصدهزارتومانی.

 . ارسال پستی۲. مراجعه به دفتر سایت سینما تیکت به صورت حضوری۳: سینما کارت گی دریافتچگونه(      

 توسط دفتر سایت سینما.                                                                 

 باشد.. فروش فیلم، تبلیغات، اخبار و تماس با ما از دیگر بخشهای وب سایت سینما تیکت می2

د توانیدر پایان جهت تکمیل اطالعات خویش جهت امتحان پایان ترم در خصوص رفع ابهامات نسبت به این سایت می

 (www.cinematicket.org به وب سایت زیر مراجعه فرمایید.  )

 

 

 

 

 

 

 

 



 فرند همایون نژادسرکار خانم : 

 fINAL مجازی مارکت هایپر

 درخشان استاد آقای جناب:  مربوطه استاد

 نژاد همایون فرند:  گردآورنده

 ۳۱1۰ دوم سال نیم

  فینال هایپرمارکت

 کاالهای گروه از گرفته شکل ایمجموعه عنوان به ایران مردم زندگی استاندارد کیفی سطح ارتقاء هدف با فینال هایپرمارکت

 جادای فینال، اینترنتی فروشگاه. است مشتری تغییر حال در نیازهای به موثر گوییپاسخ امروز، زندگی مصرفی و ضروری

 تمام به سفارش ارسال. است داده قرار خود هایفعالیت یتوسعه اصلی رکن را اینترنتی فضای در بخش رضایت خریدی

 شیفت دو رد پشتیبانی و اینترنتی خرید از اعتماد ایجاد محور، مشتری تفکر با منطبق گارانتی ساختار ایجاد ایران، نقاط

 ۰۵ خرید مرکز انداز چشم با داریم امید. شودمی محسوب فینال مارکت هایپر در اینترنتی خرید اصلی مزایای از کاری،

 از خرید هنگام در شما پول ارزش حافظ مشتری، با بادوام ایرابطه ایجاد و اخالقی اصول بر تکیه با و ایرانی میلیون

 .باشیم فینال هایپرمارکت

 یزندگ استاندارد خرید، از خاطر آرامش خلق با آن در که بسازیم الکترونیکی بازار ایمآمده» شعار با فینال مجازی فروشگاه

 سطح ارتقاء هدف با فینال هایپرمارکت. کشدمی یدک به خود با را ایران مجازی مارکت هایپر اولین نام «ببریم باال را مردم

پاسخ امروز، زندگی مصرفی و ضروری کاالهای گروه از گرفته شکل ایمجموعه عنوان به ایران مردم زندگی استاندارد کیفی

 خود کار شاپایفینال نام با فینال مجازی مارکت هایپر ،2۰ سال در. است مشتری تغییر حال در نیازهای به مؤثر گویی

 شکل به فروشگاه این ،1۵ سال در. کرد کار به شروع فیلم و موزیک شامل تصویری و صوتی هایرسانه کتاب، فروش با را

 فروشگاه این سبد به DVD و CD ویژه به الکامپ محصوالت آن دنبال به و گرفت قرار سینهفت گروه اختیار در کامل

-آرایشی محصوالت و خواروبار شامل FMCG محصوالت فروشگاه، این خدمات گسترش منظور به 1۳ سال در. شد اضافه

 .شد افزوده مارکت هایپر این محصوالت به نیز بهداشتی

 محصوالت بندی دسته



 غذایی مواد

 سالمت و بهداشت

 داری خانه

 کامپیوتر

 الکترونیک

 بازی

 فرهنگی محصوالت

 تحریر اداری

 قاب و فشرده لوح

 مراحل ثبت نام 

 قسمت دفترچه آدرس

 الکترونیک

 توضیحات کاال

 تبلیغات

  لینک تبادل

  پشتیبانی و اسپانسر

 پشتیبانی

 صبح ۳۲ تا 2:  کاری ساعت

 نیاز سازی برآورده و نیازسنجی ذینفعان، رضایت

 مداری اخالق

 انضباط و نظم مداری، قانون

 گروهی کار و مشارکت همکاری،



 تغییرات با سازگاری و همراهی

 ریسک مدیریت و پذیری مسئولیت

 جزئیات در دقت

 امور انجام در سرعت

 کارآفرینی و نوآوری خالقیت،

 پذیری آموزش و مستمر بهبود ارتقاء

 اطالعات امنیت و مشتریان حریم حفظ

 .گیرد می قرار فروشگاه این اختیار در تنها اطالعات

 .کنند مشاهده را یکدیگر های تلفن و ایمیل جمله از یکدیگر اطالعات توانند نمی سایت کاربران

 .شوند می استفاده تبلیغات در مشتری رضایت جهت در و شوند می داری نگه سایت در کاربران ها کوکی

 اطالعات امنیت و مشتریان حریم حفظ

 : از عبارتند شما اطالعات داری نگه از سایت اهداف

 بالقوه همکاران یا مشتریان اطالعاتی بانک ایجاد

 هاآن یارائه ینحوه یا خدمات و محصوالت بهبود برای اطالعات از استفاده •

 و خبرنامه قالب در باشد جالب برایتان کنیممی فکر که اطالعاتی دیگر یا و ویژه پیشنهادهای جدید، محصوالت یارائه •

 غیره

 .شودمی انجام یکبار سالی حداکثر کار این -تلفن یا الکترونیک ینامه طریق از بازار تحقیقات انجام برای تماس •

 غیره و صنعت کار،وکسب مدل اساس بر شما، عالیق اساس بر سایت کردن اختصاصی برای شما اطالعات از استفاده •

 

 

 

 



 جناب آقای : حمید عرب

 علت نام گذاری سایت به نام تخفیفان

نی معنی روشن است. درواقع معبه زبان انگلیسی و بهتخفیفان ترکیب دو کلمه تخفیف و آن است که کلمه دوم 

 توان از آن استفاده کردنام سایت آن است که تخفیف فعال است و می

 اهداف :

  ایجاد سیستمی است که خانم ها هم می توانند به بهترین نحو فعالیت کنند و در گیر کردن توانایی های

 بالقوه خانم ها در این سیستم است .

  های جدید برای همه افراد و استفاده از تخفیفمعرفی مکان 

 ایجاد ترافیک و افزایش درآمد برای صاحبان مشاغل 

فعالیت  ۳۱1۵تخفیفان نخستین و پرطرفدارترین بستر تخفیف و خرید گروهی در ایران بوده که در مرداد ماه سال 

محصوالت مورد استفاده در زندگی روزمره، است برای ارایه تمامی انواع خدمات و خود را آغاز نمود. تخفیفان بستری

ها و مراکز تفریحی تا انواع محصوالت و سفر. تخفیفان تمامی این خدمات را با باالترین میزان تخفیف از رستوران

ل سایت و یا روی گوشی موبایدهد. مشتریان تخفیفان با استفاده از وبو با استفاده از قدرت خرید گروهی ارایه می

ر روند، با تخفیف باال کاالهای خود دکنند، با تخفیف باال به سفر مین پیشنهادات شهر را دریافت میخود بهتری

 3ر کنند هم اکنون تخفیفان دهای باال تفریح میکنند، با تخفیفحوزه دیجیتال، پوشاک، خانه و غیره را تهیه می

و رشت مشغول به فعالیت و ارائه خدمات شهر بزرگ کشور شامل تهران، کرج، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز 

انید از توکند بنابراین اگر در این شهرها نیستید میباشد هر چند محصوالت خود را به تمامی کشور ارسال میمی

 های کشور ارایه دهیم.محصوالت ما استفاده کنید. امیدواریم در آینده نزدیک خدمات را در تمامی شهر

دهند. مشتریان سایت تخفیفان ارائه می گان محصوالت و خدماتشان را با تخفیف ویژهدر سایت تخفیفان ، فروشند

توانند کوپن تخفیف مورد نظرشان را تهیه کرده و سپس از فروشندگان، محصوالت را با تخفیف ویژه دریافت می

ای تجاری ت. شرکاسیک سیستم تبلیغات  کنند. این سیستم برای کاربران کامال رایگان است.این سایت در واقع

دهند و از طرف دیگر مشتریان کوپن توجهی ارائه میتخفیفان محصوالت و خدماتشان را با درصد تخفیف قابل

شود تخفیفان برای شرکای تجاری خود در یک بازه زمانی کوتاه کنند. اینکار باعث میتخفیف خریداری می

سایت و وارد کردن آدرس ایمیلشان هر روز از تخفیفان . کاربران با عضو شدن در این مشتریان زیادی ایجاد کند



ای برای شرکای تجاری ندارد، بنابرین مورد استقبال هزینه اولیهاین سیستم کنند.پیشنهادهای جدیدی دریافت می

 .توجهی قرار گرفته استقابل

هایی لیدواژهگوگل بود. کبرای افزایش ترافیک سایت اولین کاری که انجام شده است استفاده از سیستم تبلیغاتی 

را انتخاب شده تا مردم با جستجوی آنها تبلیغ تخفیفان را ببیند و به سایت تخفیفان هدایت شوند همچنین از 

 .شودبنرهای تبلیغاتی و البته از شبکه های اجتماعی نیز استفاده می

و کاربر مشخص شود و ادامه یک  در تیم تخفیفان انتهای هر ماه نتایج دقیقا بررسی میشود تا هزینه هر کلیک

 تبلیغ خاص از نظر سودآوری بررسی میشود .

فعالیت  ۳۱1۵تخفیفان نخستین و پرطرفدارترین بستر تخفیف و خرید گروهی در ایران بوده که در مرداد ماه سال 

ا ه، از رستوران مرهاست برای ارایه انواع خدمات و محصوالت مورد استفاده در زندگی روز بستری و نمودخود را آغاز 

و مراکز تفریحی تا انواع محصوالت و سفر. تخفیفان این خدمات را با باالترین میزان تخفیف و با استفاده از قدرت 

سایت و یا روی گوشی موبایل خود بهترین دهد. مشتریان تخفیفان با استفاده از وبخرید گروهی ارایه می

روند، با تخفیف باال کاالهای خود در حوزه دیجیتال، تخفیف باال به سفر میکنند، با پیشنهادات شهر را دریافت می

نتی روش سهمچنین برند. کنند و لذت میهای باال تفریح می، با تخفیف کنندپوشاک، خانه و غیره را تهیه می

 ش با دنیاینیز با این رو مشتریو  برخورد و جذب و نگهداری مشتری برای صاحبان کسب و کار را تغییر داده

 اند. تری آشنا شدههای ویژهجدید، مراکز جدید و پیشنهاد

 دسته بندی ارائه کا ال و خدمات : 

 تخفیفان روز : شامل کوپن هایی می شود که سایت تخفیفان به مشتریان خود پیشنهاد می دهد . 

   محصوالت متنوعرستورا ن و کافی شاپ : شامل رستورانها و کافی شاپ های مختلف با ارائه 

 تفریحی ورزشی : فروش بلیط مجموعه های ورزشی ، سینمایی ، تفریحی و آموزشی 

 آموزشی : موسسات آموزشی مانند آموزش طراحی ، کامپیوتر ، موسیقی و . . . 

 سالمتی و پزشکی : ارائه خدمات پزشکی ، روانشناسی ، تغذیه ، دندانپزشکی و . . . 

 ط نمیش تئاتر ، کنسرت و . . . تئاتر و هنر : فروش بلی



 زیبایی و آرایشی : خدمات آرایشی و زیبایی 

 خدمات : خدمات خودرو ، عکاسی ، تاالر پذیرایی و . . . 

 تورهای داخلی و خارجی : شوندپیشنهادات مسافرتی تخفیفان در دو بخش ارایه می:  مسافرتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



معصومه عبدالمالکیسرکار خانم :   

 فروش اینترنتی بلیت کنسرت و تئاتر ایران کنسرت

 .شروع کرد ۳۱3۳این موسسه فعالیت خود را از سال 

 :جمله از موسیقایی های زمینه فعالیت در کلیهاین مجموعه هدف 

 ،اجرا و برگزاری کنسرت و همایش 

 ،اخذ مجوز شعر و آلبوم 

  تولید آثار صوتی،تهیه و 

 تکثیر و تولید CD و DVD، 

 شهر تئاتر و کنسرتها فروش بلیط کلیه 

 خرید و فروش آالت موسیقی 

 کتابهای نت 

 آلبومهای آموزشی 

 cdهای موسیقی 

 نرم افزارهای آموزشی 

 تعمیرات کلیه سازها و … 

 معرفی مسلط ترین اساتید. 

 نمود:ام خرید باید به آنها توجه نکاتی که باید در هنگ

 کلیه کارتهای شتاب قابل قبول است 

  ،لطفا قبل از زدن دکمه تایید و وارد شدن به صفحه بانک، جدول فوق را با دقت مالحظه نمایید، پس از پرداخت وجه

 .امکان تغییر، تعویض و یا استرداد وجود ندارد

 از ورود کودکان زیر هشت سال به سالن ممانعت به عمل می آید. 

 کنید کلیک برگشت دکمه روی بر فردی، مشخصات اصالح همچنین و شده انتخاب های بلیت ویرایش برای. 

http://www.iranconcert.com/


  در صورت هرگونه مشکل، ایراد، صرفا از سیستم شتاب بوده و به سایت  "تایید و ورود به صفحه بانک"پس از زدن دکمه

 .کنیدایران کنسرت مرتبط نمیشود، توصیه میشود مجددا برای ورود به صفحه بانک تالش 

  (دقیقه برای خودتان رزرو میگردد. )به رنگ زرد ۳۵پس از زدن دکمه تائید، صندلیها تا 

  دقیقه بلیت ها مجددا آزاد خواهد شد ۳۵اگر به هر دلیلی موفق به پرداخت نشدید، پس از. 

 اطالعات مورد نیاز برای پرداخت اینترنتی 

 :را در اختیار داشته باشیدشما برای پرداخت از طریق اینترنت باید اطالعات زیر 

 شماره کارت

 .رقمی بر روی کارت همه بانک ها نوشته شده است ۳۳این شماره 

 (رمز اینترنتی کارت )رمز دوم کارت

 CVV2 کد

رقمی حک شده روی کارت، بر روی اکثر کارت ۳۳رقمی مانند شمارۀ ۰رقمی و یا ۱به صورت یک عدد  CVV۲ کد

 .است رقمی ۱ها نوشته شده است. عدد 

 تاریخ انقضای کارت

 تاریخ انقضاء هم روی اغلب کارت های بانکی نوشته شده است. 

حتی االمکان برای وارد نمودن مشخصات حساب کاربری خود از صفحه کلید مجازی تعبیه شده در ) نکته مهم:

 (وب سایت ها استفاده نمائید

 اطالعات خرید

اطالعات خرید از قبیل شماره سفارش را وارد کنید ، الزم به ذکر است برای اطالع از وضعیت سفارش می توانید 

شماره سفارش در هنگام خرید برای شما صادر شده است ، در صورت بروز اشکال می توانید از طریق بخش تماس با 

 .ما مشکل را پیگیری فرمائید

 



عالقبند نرگسسرکار خانم :   

 خالصه سایت عطرنت

 در خرید ادکلن و عطر به مشکالتی برخورد می کنیم :همیشه ما بدالیل مختلف 

 عدم اطالع کافی از تنوع محصوالت 

 محدودیت انتخاب از لحاظ زمان بررسی کاال 

 عدم اطمینان از ارجینال بودن و قیمت مناسب کاال 

 عدم بسته بندی کاال برای مناسبت ها و زمان های مختلف 

مصرف کننده و فروشندگان معتبر طراحی شده است ، بر این باوریم که سایت عطرنت با هدف ایجاد گسترش ارتباط بین 

حذف واسطه ها و دالالن جزء، ضمن ثبات قیمت در خرید کاال برای خریدار نهایی اطمینان از ارجینال بودن محصول ارائه 

 شده را میسر می سازد .

 دو روش را اجرا خواهد کرد : عطرنت

و حصول اطمینان مصرف کننده ) در شهر تهران ( و چاب فاکتور فروش ) جهت  اول پرداخت وجه کاال پس از تحویل

تضمین کاال( و تسلیم آن به مشتری که مشخصات کاالی خریداری شده با بارکد اصلی کاال بر روی آن مندرج شده باشد، 

ای مسترد می گردد. دوم ضمن اینکه در صورت وجود مشکل در هنگام تحویل کاال از پیک موتوری، کاال بدون هیچ هزینه 

 برای تمام ساعات کاری و تعطیالت بصورت پیام کوتاه و تلفن همراه می باشد. سایت عطرنتپشتیبانی خرید کاال از 

به  نسبت اهمییت باالتری : سفارش هایی که از طریق پرداخت اینترنتی ) درگاه بانک سامان ( پرداخت شوند، از۳تبصره 

 بقیه سفارشات در ارسال سریع کاال به مشتریان محترم را خواهند داشت.

: درصورتی که مشتریان محترم کاال را سفارش داده باشند و از درگاه بانک سامان مبلغ فاکتور پرداخت شده باشد  ۲تبصره 

  برحسب قیمت بازار محاسبه و عملیاتو حسب بی ثباتی بازار قیمت کاال افزایش یا کاهش داشته باشد، ارزش ریالی کاال

 مالی دریافت و پرداخت بر روی فاکتور اعمال خواهد شد.

: در صورت عدم توافق مشتریان محترم با پرداخت قیمت مابه التفاوت کاالی سفارش داده شده ، مبلغ پرداختی ۱تبصره 

 ساعت کاری عیناً به حساب مشتری واریز خواهد شد. ۰ظرف مدت 

 

 



 آسان:پرداخت 

برای سهلوت در پرداخت های مشتریان عزیز پرداخت آسان را آماده کردیم به اینصورت که دیگر نیازی به وارد کردن 

اطالعات بصورت کامل نمی باشد و مشتریان محترم فقط اطالعات تماس و مبلغ واریزی را وارد و سپس پرداخت می نمایند 

 رتباط گرفته خواهد شد. و بعد از آن از طرف فروشگاه عطرنت با شما ا

 نماد اعتماد الکترونیک چیست ؟

 وزارت صنعت، معدن و تجارت ايرانکه وابسته به  مرکز توسعه تجارت الکترونيکينشانه ای است که از طرف 

اه گافتخار دارد که به عنوان اولین فروش فروشگاه عطرنتشود و های اینترنتی داده میاست، به عنوان تاییدیه به فروشگاه

 تخصصی عطر و ادکلن دارای نماد اعتماد الکترونیک می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جناب آقای: سعید شاه مرادی

 عنوان تحقیق : سایت نت برگ                                                                                  

 نت برگ یعنی چه و برگرفته از چیست؟

گرفته شده وبه معنای اینترنتی بودن کار است وهم گروهی بودن سایت ، قسمت دوم  Networkاز کلمه  "نت"قسمت اولیه نام 

به معنی چانه  Bargainاز طرفی به معنای کاال برگی است که مشترکین ازسایت خریداری می کنند وبرگرفته ازکلمه  "برگ"نام 

 زدن و تخفیف می باشد.

 کار می کند؟نت برگ چگونه 

های تراز اول در سطح شهر و استفاده از قدرت کارونت برگ یک شرکت تجارت الکترونیک است که با مذاکره و شراکت با کسب

درصد را روی  1۵تا  ۰۵های طور روزانه پیشنهادهای جالب و جذابی از کاالها و خدمات مختلف با تخفیف خرید گروهی به

 .دهدسایت خود قرار میوب

 به چه ترتیبی می باشد؟ دریافت نت برگ

جهت گرفتن اشتراک در نت برگ در قسمت اشتراک، ایمیل خود و در قسمت انتخاب شهر، نام شهر مورد نظر را وارد کنید تا تمام 

العاده ت فوقصورت روزانه، مطمئن شوید پیشنهادابا چک کردن ایمیل خود به .پیشنهادات نت برگ روزانه به ایمیل شما فرستاده شود

گیرد. هنگامی که نت برگ خاصی نظر شما را دهید، زیرا هر پیشنهاد تنها برای مدت محدودی روی سایت قرار میما را از دست نمی

ر که که همه چیز همانطوبه خود جلب کرد، به سایت نت برگ سر بزنید تا در جریان جزئیات بیشتر خرید قرار بگیرید و در صورتی

  .ایم مطلوب شما بود، با عضویت در سایت نت برگ آن را خریداری کنیدما تالش کرده

 ؟می باشد هگونچ به اشتراک گذاشتن نت برگ

پیام  ۱ تر هستند. پس با استفاده از ایمیل، شبکه های اجتماعی و دوستان استفاده شوند لذت بخشها معموال اگر به همراه نت برگ 

شود و البته دنیای مجازی اینترنت، دوستان و آشنایان خود را برگ در اختیار شما قرار داده میکوتاه رایگان که از طرف سایت نت 

 .در جریان قرار دهید تا آنان نیز بتوانند از این فرصت استثنایی استفاده کنند

 یعنی چه؟ خوش گذراندن با نت برگ

ر اختیار شما قرار می گیرد. همچنین این فایل از طریق د یک ایمیل پس از خرید،رسید نت برگ خریداری شده کد خرید در قالب

پروفایل شما در سایت نت برگ نیز قابل دسترسی است. شما طی مدت اعتباری که روی نت برگ دریافتی درج شده است، با به 

برگ لذت باورنکردنی نت  توانید از پیشنهاد و قیمتهمراه داشتن و ارائه یک پرینت از فایل ارسالی و یا ارائه کدهای اختصاصی، می

سال اید، عکس بگیرید و با ارببرید. پس خوش بگذرانید و از لحظات خوش و زیبا و تجربه جالبی که با خرید نت برگ به دست آورده

 .آن از ما جایزه بگیرید

 ، پزشکی و سالمت محصوالت نت برگ شامل: کاال ، رستوران ، فست فود و کافی شاپ ، تفریحی و ورزشی ، زیبایی و آرایشی 

 تمامی پیشنهادات شامل: برنامه های نمایشی ، تورها و مسافرت های گردشی ، آموزشی



الهام اباذریسرکار خانم :   

                    .کام البسکو اینترنتی خرید مرکز

بندی مختلف دسته  ۳۲این فروشگاه کاال ها در  در است نموده آغاز را خود فعالیت ۳۱22 سال از .کام البسکو

کاتالوگ و مشخصات کاالها به سهولت قابل  . باشد می کوتاه کامال سایت این در نام ثبت .عرضه می گردد.

دسترسی بوده و مشتری قادر است براساس ویژگیهای متعدد کاالی مورد نظر خود را جستجو نماید. طرح سایت 

 این رد خرید عطوف شود نه به المانهای گرافیکی.این فروشگاه به گونه ای است که توجه شما تنها به کاالها م

 خرید به اقدام یکباره به و کرده آوری جمع خرید سبد در خودرا  محصوالت بوده اینترنتی صورت به سایت

 استفاده اب اینترنتی پرداخت شیوه دو به کاال وجه پرداخت میکنیم. پرداخت را آن مبلغ شیوه از یکی به ودرنهایت

 ظرن از که گیرد. می انجام کارت به کارت صورت به انتقال و نقدی واریز شتاب، شبکه عضو های کارت تمامی از

  باشدمی منا شیوه به سایت این با ارتباط ایجاد و شودمی انجام بانک سایت وب توسط پرداخت سیستم  " امنیتی

(ssl ):پرداخت از پروتکل امنمطمئن شوید که صفحه -۳حفظ چند نکته در پر کردن فرم مهم می باشد 

SSL  .معناست که آدرس صفحه پرداخت بابدین پشتیبانی می کند HTTPS شروع شود و نه HTTP ۲-

مطمئن شوید که دامنه صفحه پرداخت واقعا متعلق به بانک بانی پرداخت است و نه یک صفحه تقلبی برای 

از کیبورد مجازی صفحه پرداخت  -۱ربا کپی کردن آدرس لینک در یک صفحه جدید دیگ"دزدیدن اطالعات شما

از آنجایی که ترتیب اعداد روی کیبورد مجازی بصورت تصادفی است د برای وارد کردن اطالعات استفاده کنی

که مشخص می کند یک انسان پشت  capture.در نهایت وجود -۰امنیت باالیی را برای کاربر فراهم می کند

 است. رایگان ایران نقاط تمامی به تومان هزار صد باالی های شسفار ارسال .سیستم می باشد نه یک ربات 

 راگ .گیرد می صورت ال اچ دی و آرامکس تیپاکس، های شرکت یا و ایران اسالمی جمهوری پست با کاال ارسال

 یا و تعویض خرید تاریخ از پس روز 95 مدت تا را آن توانیدمی نباشد، شما پسند مورد شده خریداری ی کاال

 ودهب رایگان کامالً مشتریان توسط کاال ارجاع .گردد می ارسال فاکتور همراه به تعویض و ارجاع فرم نمایید مرجوع



مشخصه ای است  نماد اعتماد الکترونیکی می باشد دارای سایت این. باشد می البسکو.کام عهده به آن هزینه و

که وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت ایجاد اعتماد در بین مردم در زمان بازدید از سایت ها و فروشگاه های 

فیس بوک .تویتر.اینستاگرام.رسانه . همچنین البسکو .کام در شبکه های اجتماعی اینترنتی ایجاد نموده است.

وش هدف البسکو .کام فرکز خرید البسکوکام حضور دارد.رسمی البسکوکام در کلوب .کام.گوگل پالس.وبالگ مر

 است.(B۲C)محصوالت و خدمات به افراد می باشد که در واقع همان فرایند تجارت الکترونیکی بنگاه به مشتری 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ید مهدی مهدویجناب آقای: س  

 موضوع : دی جی کاال

دی جی کاال فروش خود را ابتدا با عرضه دوربین های دیجیتال آغاز نمود و کم کم عرضه محصوالت را 

 گسترش داد و تقریبا تمام محصوالت دیجیتالی را در بر گرفت . 

 ولی دی جی کاال قصد دارد هر محصولی که امکان فروش آنالین را دارد به محصوالت خود اضافه کند . 

امکان را در اختیار مشتریان خود قرار داده تا به راحتی بتوانند محصوالت مرتبط را با دی جی کاال این 

 یکدیگر مقایسه کنند و بهترین تصمیم را برای انتخاب و خرید بگیرند .

 کنندگان خود این امکان را کاال با همکاری کلیه تامینهای ارزش افزوده، دیجیدر راستای ایجاد سرویس

روز پس از تحویل، دارای فرصت تست باشند و هر گونه  7تا کلیه کاالهایی که نیاز به تست دارند، تا ایجاد نموده 

 .شودنقص فنی در دستگاه شامل سرویس تعویض بدون قید و شرط و فراتر از سرویس گارانتی محصول، می

ن کیفیت باالتریکنیم محصوالت عرضه شده توسط این شرکت با گارانتی اصل ، دی جی کاال تضمین می

های فیزیکی و اینترنتی در سراسر کشور است. اگر پس از خرید از ترین قیمت نسبت به سایر فروشگاهو ارزان

انید تودهد، میتر ارائه میکاال، متوجه شدید فروشگاهی همان کاال را با شرایط یکسان و قیمتی پاییندیجی

رسال و در صورت تایید، اختالف قیمت آن را به طور کامل از را ا« تضمین بهترین قیمت»درخواست استفاده از 

 ما دریافت کنید.

 

 



 :های پرداخت در دی جی کاالروش

 پرداخت نقدی در محل تحویل -1

 پرداخت با کارت بانکی در محل تحویل -2

 پرداخت کارت به کارت -3

 پرداخت از طریق درگاه اینترنتی -4

 اینترنتی ، و تیزهای تلویزیونی انجام میشود. تبلیغات دی جی کاال بصورت محیطی ،

 


