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D-Talk عکس حمید و سعید محمدی، هم بنیان گذاران دیجی کاال با همکاران برگزارکننده اولین برنامه



ـــع  ـــوژی، بازاریابـــی، عملیـــات، بازرگانـــی، توســـعه کســـب وکار و مناب ـــا همـــکاری دپارتمان هـــای تجربـــه مشـــتری، تکنول گـــزارش پیـــش رو، گزیـــده ای از آمـــار و داده هـــای دیجـــی کاال در ســـال 1399 اســـت کـــه ب

ـــد: ـــخ ده ـــر پاس ـــش های زی ـــه پرس ـــد ب ـــود و می کوش ـــر می ش ـــی منتش ـــورت عموم ـــه ص ـــه ب ـــت ک ـــاالنه دیجی کاالس ـــزارش س ـــن گ ـــن دومی ـــت. ای ـــده اس ـــع آوری ش ـــانی جم انس

 چگونهاستودیجیکاالچهجایگاهیدارد؟	 کشور ونیکدر وضعیتتجارتالکتر

 سال99خریدکردهاند؟	 یدر کاربرانایرانیباچهالگویرفتار

 سال99چگونهبودهاست؟	 برندهایایرانیدر استقبالکاربراناز

 وشیومارکتِپلیس)بازارگاه(چهعملکردیداشتهاست؟	 بخشهایخردهفر دیجیکاالدر

 وشندگانکمککردهاست؟	 یبهبهبودتجربهمشتریانوفر فناور باتکیهبر دیجیکاالچطور

 حوزهمسئولیتاجتماعیچهاقداماتیداشت؟	 وشد؟ودر وبر ونار سال99چگونهباچالشکر دیجیکاالدر

 ســـهم قابـــل توجـــه گـــروه دیجـــی کاال از تجـــارت الکترونیـــک کشـــور، گســـتردگی فـــروش، تنـــوع بیـــش از ۴٫5 میلیـــون کاال، مشـــارکت بیـــش از 15۰ هـــزار کســـب وکار ایرانـــی و همچنیـــن بیـــش از 3۰ میلیـــون 

ـــی  ـــی کاال پلتفرم ـــد. دیج ـــور باش ـــال کش ـــاد دیجیت ـــک و اقتص ـــارت الکترونی ـــت تج ـــی از وضعی ـــده گویای ـــزارش گزی ـــن گ ـــه ای ـــود ک ـــث می ش ـــی کاال باع ـــن دیج ـــایت و اپلیکیش ـــه از وب س ـــده ماهان بازدیدکنن

ـــرای  ـــه ب ـــی ک ـــتاها، از هرکس ـــن روس ـــا دورافتاده تری ـــزرگ ت ـــهرهای ب ـــد؛ از ش ـــرار می ده ـــور ق ـــر کش ـــران از سراس ـــردم ای ـــه م ـــار هم ـــود را در اختی ـــات خ ـــه خدم ـــت  ک ـــن اس ـــروش آنالی ـــد و ف ـــه خری ـــی  در زمین ایران

ـــه دارد. ـــرای عرض ـــی ب ـــه کاالی ـــوه ای ک ـــنده بالق ـــر فروش ـــا ه ـــد ت ـــتجو می کن ـــی را جس ـــن، کاالی ـــد آنالی خری

گزارش هایـــی از این دســـت، به مخاطبان ما امکان رصد شـــفاف تر و دقیق تر خدمات دیجی کاال را می دهد، وضعیت بازار آنالین کشـــور را از دریچه بزرگترین فروشـــگاه اینترنتی کشـــور شـــرح می دهد 

و بـــه تصمیم گیری های کوچک و بزرگ بســـیاری کمک می کند. همچنین ایـــن گزارش به همه کســـب وکارهای ایرانی که محصوالت خود را بر بســـتر پلتفرم  مارکت ِپلیـــس )Marketplace( دیجی کاال 

می فروشـــند، کمـــک می کند تا فرآیندهای فـــروش و عرضه کاالهای خـــود را بهینه کنند. شـــرکت های تولیدکننده و توزیع کننده کاال در سراســـر کشـــور می تواننـــد از اطالعات این گزارش اســـتفاده 

کننـــد و با اطالعـــات دقیق تر برای بهینه کردن زنجیره تأمین، بازاریابی و فروش خود اقدام کنند. همچنین به سیاســـت گذاران کشـــور در مســـایل اقتصاد خرد، کالن، لجســـتیک و زیرســـاخت ها کمک 

می کند تا تصویر بهتری از رفتار خرید ایرانیان در بازار خرده فروشـــی داشـــته باشـــند.

ارائـــه گـــزارش و قصه پـــردازی بـــا داده هـــا )Storytelling with Data( رویکردی ســـت که گـــروه دیجی کاال در راســـتای ارزش های محـــوری خود، از ســـال 9۸ در پیش گرفته اســـت. این مســـیر عالوه بر 

گزارش هـــای عمومی ســـاالنه، در ســـال 99 با انتشـــار گزارش تخصصی ســـرمایه های انســـانی همـــراه بـــود و گزارش های تخصصی دیگری نیز در ســـال 1۴۰۰ منتشـــر خواهد شـــد.
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تعدادی از همکاران بخش عملیات- مرکز پردازش سفارش های دانش



۱

فصلاول

دیجی کاال  در یک نگاه

 این فصـــل ابتدا به معرفـــی گروه دیجـــی کاال می پردازد 

و بـــا نگاه به آمار، وضعیـــت اقتصاد دیجیتـــال در ایران و 

جهان را نشـــان می دهـــد. داده های پیـــش رو منعکس 

تجـــارت  بـــا  مرتبـــط  زیرســـاخت های  وضعیـــت  کننـــده 

الکترونیـــک در ایران و جهان اســـت.
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وهدیجیکاال معرفیگر

دیجـــی کاال پلتفرمـــی مبتنـــی بر تکنولوژی ســـت که مأموریـــت دارد تجربه ای خوشـــایند از خرید و فـــروش را برای تمام مـــردم ایران، به وســـیله ایجاد دسترســـی به طیف گســـترده ای از کاالها، 

خدمـــات و امکانـــات با بهترین قیمـــت و کامل ترین اطالعات، فراهم کند. دیجی کاال در ســـال 13۸5 با ســـرمایه اولیه بســـیار محدود شـــروع به کار کـــرد و امروز پربازدیدترین فروشـــگاه آنالین 

ایـــران و منطقه اســـت کـــه ارائه خدمات منطبـــق با اســـتانداردهای جهانی را یکـــی از مهمترین وظایـــف خود می داند. دیجـــی کاال از همـــان ابتدا تمرکز خـــود را بر »مشـــتری محوری« به عنوان 

مهم تریـــن ارزش کســـب وکار قرار داد. شـــفافیت، نوآفرینی، چابکی و مســـئولیت پذیری از دیگـــر ارزش های محوری دیجی کاال هســـتند.

از شـــرکت های زیرمجموعـــه و ســـرویس های اصلـــی ایـــن گـــروه می تـــوان بـــه فروشـــگاه اینترنتـــی دیجـــی کاال )Digikala(، فروشـــگاه کتـــاب الکترونیـــک و صوتـــی فیدیبـــو )Fidibo(، فروشـــگاه 

اینترنتـــی مـــد و پوشـــاک دیجی اســـتایل )Digistyle(، ســـوپرمارکت آنالیـــن )Fresh(، زیرســـاخت پرداخـــت الکترونیـــک و خدمـــات مالـــی دیجی پـــی )Digipay(، مرکـــز نـــوآوری دیجی  ِنکســـت 

 ،)Content Factory( (، لجســـتیک، ســـرویس های ابـــری، کالن داده هـــا، واحـــد محتـــوا )متشـــکل از کارخانـــه محتـــواAd Service( ســـرویس های تبلیغـــات آنالیـــن و آفالیـــن ،)DigiNext(

ـــرم  ـــوان پلتف ـــه عن ـــدا )Komodaa( ب ـــتارتاپ کم ـــرمایه گذاری در اس ـــس از س ـــی کاال پ ـــن دیج ـــرد. همچنی ـــاره ک ـــندگان )Seller Academy(( اش ـــی فروش ـــگ )Digikala MAG( و آکادم ـــی کاال م دیج

خرده فروشـــی در بســـتر شـــبکه اجتماعی )Social Commerce( در ســـال 9۸، دو کســـب و کار جدیـــد را در ســـال 99 راه انـــدازی کـــرد؛ پینـــدو )Pindo(، پلتفـــرم ثبـــت آگهـــی آنالیـــن خریـــد و فـــروش کاال 

و قـــدرت گرفتـــه از بســـتر محتوایـــی دیجـــی کاال و دیجـــی اکســـپرس )Digiexpress(، ســـامانه حمـــل و نقـــل هوشـــمند، قـــدرت گرفتـــه از جمع ســـپاری در سیســـتم لجســـتیک دیجـــی کاال. 

در ســـال 96 بـــا افتتـــاح مرکـــز پـــردازش ســـفارش های دانـــش در تهـــران، دیجـــی کاال اکنـــون یکـــی از بزرگتریـــن مراکـــز پـــردازش ســـفارش ها را در ایـــران و منطقـــه در اختیـــار دارد. ایـــن مرکـــز بـــا 

ـــت.  ـــی اس ـــای جهان ـــروترین نمونه ه ـــا پیش ـــه ب ـــل مقایس ـــردازش قاب ـــز پ ـــی از مراک ـــزار کاال در روز، یک ـــردازش 75۰ ه ـــت پ ـــم کاال و ظرفی ـــون قل ـــارش 5 میلی ـــت انب ـــع، ظرفی ـــزار مترمرب ـــاحت 5۰ ه مس

عـــالوه بـــر مرکـــز دانـــش، دیجـــی کاال مراکـــز پردازشـــی ویـــژه کاالهـــای ســـوپرمارکتی و کاالهـــای بـــزرگ مقیـــاس را نیـــز در اختیـــار دارد و بـــا برخـــورداری از 55 مرکـــز توزیـــع کاال و خدمـــات پـــس از فـــروش 

ـــت. ـــم آورده اس ـــور فراه ـــاط کش ـــن نق ـــندگان را در دورتری ـــت کاال از فروش ـــتریان و دریاف ـــه مش ـــریع کاال ب ـــل س ـــور، تحوی ـــر کش ـــندگان در سراس ـــع آوری کاالی فروش ـــز جم و 32 مرک
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فروشگاه آنالین مد و پوشاک دیجی استایل در سال 95 در قالب شرکت »آوازۀ نوپوشان پارسی« 

تأسیس شد و در شش ماه اول فعالیت خود توانست نمایندگی مستقیم بیش از 2۰۰ برند داخلی 

و بین المللی را کسب کند. نتیجه این همکاری گسترده رشد سریع دیجی استایل از نظر تنوع کاالیی 

و حجم فروش در سال های 96 و 97 بود که آن را جزء  اولین های تجارت الکترونیک در حوزه مد و 

پوشاک در ایران و پیشتاز در بازار تبدیل کرد. با این حال، باتوجه به محدودیت های اعمال شده بر 

واردات پوشاک از سال 97، همکاری دیجی استایل با برندهای بین المللی قطع شد. در این شرایط 

دیجی استایل  هم اکنون  داد.  قرار  خود  برنامه  در  را  ایرانی  برندهای  با  همکاری  دیجی استایل، 

با تمرکز بر کاالهای ایرانی هر سال کمپین های متعددی برگزار می کند و به رغم محدودیت ها، 

اکنون بیش از 23۰۰ برند و 17۰ هزار کاالی متنوع در این فروشگاه موجود است و ماهانه بیش 

از دومیلیون نفر از وب سایت و اپلیکیشن آن بازدید می کنند. از دیگر اقدامات دیجی استایل برای 

حمایت از برندهای ایرانی در سال 99 رونمایی از بخش طراحان ایرانی، اختصاص فضای تبلیغاتی 

به معرفی بهترین برندهای ایرانی، برگزاری رویداد شبی با استایل با حضور طراحان و برندها و نیز 

برگزاری مسابقه طراحی ماسک برای تشویق طراحان ایرانی بوده است. همچنین از سال 99 بخش 

جدیدی  با تمرکز بر  سالمت و زیبایی نیز به دیجی استایل افزوده شده است.

نالینمدوپوشاکدیجیاستایل وشگاهآ فر

۱۷۰+هزار

تنوع کاالیی موجود
در دیجی استایل

+۲,۳۰۰

برند مد و پوشاک فعال
در دیجی استایل
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ایـران اسـت.  الکترونیـک و صوتـی  بزرگ تریـن سـامانه فروشـگاهی کتـاب  و  اولیـن  فیدیبـو 

دیجـی کاال در سـال 95 بـا هـدف رشـد و توسـعه زنجیـره ارزش خـود در تجـارت الکترونیـک و 

همچنیـن مسـئولیت های فرهنگـی در بـازار الکترونیک ایـران، روی فیدیبو سـرمایه گذاری کرد 

و اکنـون فیدیبـو یکـی از اعضـای گـروه دیجی کاالسـت. اکنـون فیدیبـو بـا بیـش از 11۸۰ ناشـر 

همـکاری می کنـد و اپلیکیشـن آن بیـش از 3 میلیـون نصـب دارد. همـکاری نزدیـک مجموعـه 

فیدیبو با بیشـترین و معتبرترین ناشـران فارسـی، تعداد محتوای ارائه شـده روی این سـامانه را 

به بیش از 1۰۰ هزار عنوان با موضوعات متنوع و گسـترده رسـانده اسـت که روزانه به این تعداد 

نیـز اضافـه می شـود. بـا توجـه بـه تنـوع موضوعـی و تمرکز بـر تامیـن جدیدتریـن، محبوب ترین 

و پرفروش تریـن عناویـن، آمـار بازدیـد کاربران فیدیبو در سـال 99 نسـبت به سـال گذشـته رشـد 

3٫5 برابـری داشـته اسـت. فیدیبـو عالوه بـر ارائـه محتـوای دیجیتـال و نرم افـزار  کتابخـوان روی 

سیسـتم عامل های گوناگـون، محصـول سـخت افزاری دیگـری بـه »فیدیبـوک« را نیـز در سـال 

97 عرضـه کرده اسـت. همچنین در اواخر سـال 99 سـرویس اشـتراک »فیدی پـالس« به فیدیبو 

افـزوده شـد کـه بـه کاربـران اجـازه می دهـد تـا بـدون محدودیـت و تنهـا بـا خریـد اشـتراک، بـه 

مجموعـه زیـادی از کتاب هـا دسترسـی داشـته باشـند. 

پلتفرممحتوایدیجیتالفیدیبو

+۱,۱۸۰

تعداد محتوای ارائه شده در فیدیبو

۱۰۰+هزار

ناشر فعال در فیدیبو
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دیجی کاال با سرمایه گذاری کامل روی استارتاپ »هماپی« در سال 97 برند جدید دیجی پی را به 

عنوان بازوی فناوری مالی و پرداخت خود خلق کرد. هدف دیجی کاال از ورود به این حوزه کمک 

به افزایش حجم بازار تجارت الکترونیک از طریق سرویس های پرداخت الکترونیک با پایداری باال، 

بهبود در سرعت فرایند خرید مشتری، بهبود فرایند تسویه حساب با فروشندگان، مهیا کردن 

در  سرعت  فروشندگان،  برای  ویژه  مالی  تسهیالت  ارائۀ  مشتریان،  برای  اقساطی  خرید  امکان 

بازگشت پول و احراز هویت مشتریان بوده است. خدمات دیجی پی، به عنوان شرکتی دانش بنیان، 

پرداخت به گروه های مختلف  اعتباری و  ارائه خدمات  به سه حوزه  سوپراپلیکیشن دیجی پی، 

کاربران تقسیم می شود. این خدمات پیوسته در حال توسعه و بهبود است.اکنون دیجی پی با 

ارائه کیف پول دیجی کاال و همچنین خدمات اعتباری که امکان خرید اقساطی را فراهم می کند و 

نیز درگاه پرداخت هوشمند، خدمت رسانی به کاربران دیجی کاال را با هدف بهبود تجربه خوشایند 

در خرید آنالین ادامه می دهد. سوپراپلیکیشن دیجی پی اکنون بیش از 1 میلیون نصب فعال 

دارد. دیجی پی، با بیش از 15۰ نفر همکار، برنامه های جامعی را برای توسعه خدمات فین تکی با 

هدف فراگیری مالی برای همه  کاربران به ویژه مخاطبان دیجی کاال در دستور کار دارد.

پلتفرمخدماتپرداختهوشمنددیجیپی

۳٬۳۰۰+میلیارد

ریال کل اعتبار تخصیص 
یافته به کاربران دیجی کاال  

جهت خرید اقساطی

۴۲۲+هزار۳۰۰میلیون

ریال سقف اعتبار خرید 
اقساطی به هر کاربر

ثبت نام برای دریافت 
اعتبار خرید اقساطی
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با هدف سرعت بخشیدن به پرورش ایده های نوآورانه و خلق ارزش های تازه برای مشتریان، 

در  دیجی کاال،  فناورانۀ  نیازهای  بر  متمرکز  و  مستقل  نوآوری  مرکز  عنوان  به  دیجی نکست، 

سال 97 ایجاد شد و هم اکنون در کارخانۀ نوآوری آزادی مستقر شده است. سرمایه گذاری بر 

استارتاپ های فعال تکنولوژی محور، برگزاری کمپ های استارتاپی با هدف ایجاد کسب وکارهای 

نوپا در حوزه تکنولوژی، انجام پروژه های پژوهشی متمرکز بر تکنولوژی تا رسیدن به محصول و 

برگزاری دوره های آموزشی برای عالقه مندان به فناوری های جدید از جمله فعالیت های محوری 

دیجی نکست است. واحدهای آکادمی، کمپ های استارتاپی، پژوهش و سرمایه گذاری چهار 

بخش اصلی دیجی نکست هستند که با تمرکز بر هوش مصنوعی، رایانش ابری، اینترنت اشیا، 

رباتیک و به طور کلی فناوری های پیشرفته )High tech( فعالیت می کنند. هم اکنون 12 پروژه 

پژوهشی در دیجی نکست تعریف شده که 5 پروژه آن به محصول رسیده و 3 ثبت اختراع داخلی 

داشته است. همچنین دیجی نکست تاکنون در 16 استارتاپ سرمایه گذاری نقدی و غیرنقدی 

کرده است و درحال حاضر دارای 1۴ استارتاپ فعال است. برگزاری بیش از ۴۰ رویداد استارتاپی در 

زمینه هوش مصنوعی و همکاری با 7 دانشگاه کشور از دیگر فعالیت های این مجموعه است.

یدیجینکست ور نوآ مرکز

۱۴

نفر حضور در رویدادها، کمپ ها و 
کادمی دیجی نکست واحد آ

+۸۰۰۰

استارتاپ سرمایه گذاری شده فعال 
در دیجی نکست
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ُمـدا شـبکه ای اجتماعـی بـرای خریـد و فـروش و تعامـل افـراد هم سـلیقه بـا یکدیگـر اسـت. 
ُ

ک

ایـن اسـتارتاپ فعالیـت خـود را از سـال 96 بـه صورت رسـمی و بـا دغدغه های زیسـت محیطی، در 

ُمدا 
ُ

حـوزه  مـد و پوشـاک و بـا هدف بازگرداندن پوشـیدنی های مازاد بـه چرخه مصرف آغاز کـرد. ک

نسـل جدیـدی از تجربـه خریـد و فـروش تعاملی و تنها شـبکه اجتماعی خریـد و فـروش ایرانی با 

محوریت خانم ها و چشـم انداز H2H )ارتباط مسـتقیم انسـان به انسـان( اسـت.  در پایان سـال 

9۸ و بـا سـرمایه گذاری دیجـی کاال، 1۰ دسـته بنـدی مختلـف از جملـه کتـاب، آرایشی-بهداشـتی، 

لوازم خانه و آشـپزخانه، خوراکی، بازی و سـرگرمی، کودک و سیسـمونی، وسایل دکوری، ورزشی، 

لوازم حیوانات خانگی، کوهنوردی و سـفر در کنار مد و پوشـاک به کمدا اضافه شـد. اکنون یک 

میلیـون خانم ایرانی از 12۰ شـهر ایران در کمدا فعالیـت دارند و موفق به درآمدزایی قابل توجهی 

ُمـدا 
ُ

از طریـق کمـدا شـده اند. همچنیـن تاکنـون بیـش از سـه میلیـون آیتـم کاال در اپلیکیشـن ک

آپلود شده اسـت. شـکل گیری دوستی ها و تعامل های انسـانی و نیز انتقال تجربه، ارزش هایی 

اسـت کـه کمـدا در کنـار خریـد و فـروش در پلتفرم موفق بـه خلق آنها شده اسـت.

وشاجتماعیکمدا پلتفرمخریدوفر

۳+میلیون۱+میلیون

کاالی ارائه شده در عضو فعال در کمدا
شبکه اجتماعی کمدا

۱۲۰

شهر که خرید و فروش 
در آنها انجام شده
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ارائه دهنـده اختصاصـی خدمـات حـوزه  بـه عنـوان  را  دیجـی کاال در تابسـتان 9۸ اسـمارتک 

نیـاز  تامیـن  به منظـور  ابتـدا  در  همـکاری  ایـن  کـرد.  انتخـاب   )Martech( بازاریابـی  فنـاوری 

اتوماسـیون بازاریابـی دیجی کاال توسـط اسـمارتک شـکل گرفـت و با هدف ارائـه راه حل های 

مرتبـط بـا فنـاوری بازاریابـی بـه تمـام کسـب وکارها ادامـه پیـدا کـرد و درحـال حاضر ایـن برند 

به عنـوان یکـی از شـرکت های زیرمجموعـه دیجـی کاال در این زمینـه فعالیت دارد. اسـمارتک 

بـه کسـب وکارها کمـک می کنـد کـه اثربخشـی و کیفیـت تعامـالت خـود بـا مشتریانشـان را 

بهبـود ببخشـند. اسـمارتک در کنـار ارائـه پلتفرم هایـی ماننـد اتوماسـیون بازاریابـی، شـبکه 

بررسـی  و  تبلیغـات هوشـمند، سیسـتم همـکاری در فـروش و سیسـتم جمـع آوری داده 

رفتـار مشـتریان، دانـش الزم بـرای اسـتفاده بهینـه از ایـن پلتفرم هـا را نیـز در اختیـار فعـاالن 

از:  عبارتنـد  اسـمارتک  راهکارهـای  و  محصـوالت  می دهـد.  قـرار  حـوزه  ایـن  عالقه منـدان  و 

پلتفـرم جامـع بـرای تعامل و ارتباط موثر با مشـتریان )inTrack(، شـبکه تبلیغات هوشـمند 

پلتفـرم    ،)Affiliate marketing platform( فـروش  در  همـکاری  سیسـتم   ،)AdVerge(

. )CDP-DMP( جمـع آوری و بررسـی رفتـار کاربـران

یبازاریابی راهکارهایتکنولوژ اسمارتک،بستر

۲۰+میلیون۵۰۰+

ارسال پیام شخصی سازی کمپین اجرا شده
شده در یک روز 
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ـــه  ـــت ک ـــات C2C اس ـــه خدم ـــروش کاال و ارائ ـــد و ف ـــن خری نالی ـــی آ ـــت آگه ـــرم ثب ـــدو پلتف پین

ــی  ــد آگهـ ــران می تواننـ ــدو کاربـ ــد. در پینـ ــزوده شـ ــی کاال افـ ــروه دیجـ ــه گـ ــال 99 بـ در سـ

فـــروش کاال و خدمـــات خـــود را منتشـــر کننـــد. پینـــدو بـــه دیجـــی کاال پیونـــد خـــورده 

 اســـت، بـــه  طـــوری کـــه بیننـــدگان آگهـــی در پینـــدو به راحتـــی می تواننـــد مشـــخصات 

فنـــی، نقدوبررســـی تخصصـــی، نظـــرات خریـــداران و قیمـــت کاال را در دیجـــی کاال ببیننـــد. 

امـــکان فیلترکـــردن آگهی هـــا براســـاس دســـته بندی، برنـــد، میـــزان نـــو بـــودن و قیمـــت 

کاال نیـــز فراهـــم اســـت. در ســـوی دیگـــر پلتفـــرم پینـــدو، آگهی دهنـــدگان کاال و خدمـــات 

می تواننـــد آگهـــی خـــود را در صفحـــه کاالی مرتبـــط در دیجـــی کاال هـــم الصـــاق کننـــد 

ــکان  ــی کاال، امـ ــای دیجـ ــی از مزیت هـ ــد. یکـ ــی را ببیننـ ــم آگهـ ــی کاال هـ ــران دیجـ ــا کاربـ تـ

ــتریان اســـت.  ــراف از خریـــد بـــه مشـ بازگشـــت  دادن بی قیدوشـــرط کاال و دادن حـــق انصـ

بدین ترتیـــب آن دســـته از مشـــتریان دیجـــی کاال کـــه تمایـــل دارنـــد کاالیـــی را دســـت دوم 

ولـــی بـــا قیمـــت کمتـــری بخرنـــد، آگهـــی و قیمـــت کاالی دســـت دوم کاال را می بیننـــد.  

ـــات  ـــه  خدم ـــه ارائ ـــروش کاال در زمین ـــد و ف ـــن خری نالی ـــی آ ـــت آگه ـــکان ثب ـــر ام ـــالوه ب ـــدو ع پین

ــه  ــت ارائـ ــول، خدمـ ــای محصـ ــه جـ ــه بـ ــانی کـ ــرای کسـ ــی بـ ــد. یعنـ ــت می کنـ ــم فعالیـ هـ

ــای کاالیـــی دیجـــی کاال  ــه گروه هـ ــه بـ ــا باتوجـ ــرده اســـت تـ ــم کـ ــتری فراهـ ــد بسـ می دهنـ

خدمـــات خـــود را معرفـــی و در معـــرض فـــروش بگذارنـــد.  

ـــه ـــنکاالوارائ نالی وشآ ـــر ـــدوف ـــیخری گه ـــتآ ـــرمثب پلتف
ـــدو ـــاتپین خدم



13فصل اول                      دیجی کاال در یک نگاه

دیجی اکسپرس، در قالب شرکت هوشمند لجستیکی دیجی کاال، در پاییز 99 تأسیس شد تا با توسعه 

پلتفرم های تکنولوژی محور و سرمایه گذاری بر استارتاپ های مرتبط با صنعت لجستیک، خدمات 

لجستیکی متنوعی را به شرکت های گروه دیجی کاال و سایر فعاالن بازار کسب وکار ارائه دهد و یکی از 

مهمترین موانع توسعه کسب وکار الکترونیکی ایران را مرتفع نماید. اولین سرویس این شرکت با نام 

Flex از سال 99، کار خود را با تحویل سفارش های دیجی کاال با کمک رانندگان خویش فرما آغاز کرد. 

دومین سرویس دیجی اکسپرس برای ارسال فوری )نیم ساعت تا 2 ساعت( سفارش های دیجی کاال 

با نام Jet نیز در مرحله آزمایشی قرار دارد. هدف از ارائه این سرویس، ارتقای توانایی فروشندگان برای 

کوتاه کردن بازه ارسال کاال به مشتریان در کنار ارسال سفارش های سوپرمارکتی است. 

لبه  بر  حرکت  با  تا  است  آن  دنبال  به  خود،  راه  نقشه  و  مأموریت  توسعه  در  دیجی اکسپرس 

تکنولوژی و توسعه یک پلتفرم جامع، هوشمند، در دسترس و گسترده، خود را به بزرگترین 

از خدمات  تبدیل کند و طیف گسترده ای  ایران  شرکت تکنولوژی محور در صنعت لجستیک 

لجستیکی در حوزه جمع آوری، پردازش، توزیع و تحویل سفارش را با قیمت های کامال رقابتی به 

خریداران و فروشندگان کاال و سایر شرکت ها ارائه کند.

زیرساختوشبکههوشمندلجستیکیدیجیاکسپرس

۱۳

کاالی تحویل داده شده توسط 
شبکه جمع سپاری دیجی اکسپرس

۱۰+میلیون

شهر بزرگ تحت
پوشش دیجی اکسپرس
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دیجــی کاال مــگ در ســال 9۴ بــه عنــوان پلتفــرم بازاریابــی محتوایــی گــروه دیجــی کاال آغــاز بــه 

ــم  ــی کاال« ه ــروه دیج ــی گ ــی محتوای ــم بازاریاب ــام »تی ــا ن ــه ب ــگ ک ــی کاال م ــم دیج ــرد. تی کار ک

ــتایل  ــگ و دیجی اس ــی کاال م ــایت های دیج ــت وبس ــر مدیری ــال حاض ــود، در ح ــناخته می ش ش

ــی  ــال محتوای ــتایل و کان ــی کاال الیف اس ــگ و دیج ــی کاال م ــتاگرام دیج ــای اینس ــگ، کانال ه م

 َمگِنــت را بــر عهــده دارد. َمگِنــت یــک کانــال جدیــد انتشــار محتــوا بــا رویکــرد تجــارت اجتماعــی

)social commerce( در دل اپلیکیشــن دیجــی کاال اســت کــه نســخه بتــای آن در ســال 99 

ــددی  ــی متع ــای محتوای ــی پروژه ه ــی کاال متول ــی دیج ــی محتوای ــم بازاریاب ــد. تی ــی ش رونمای

بــوده اســت. از ســاخت برنامه هــای اینترنتــی تــا پروژه هــای محتــوای تولیــد شــده توســط کاربــر 

)UGC(. دو پــروژه  بــزرگ محتــوای تولیــد کاربــر کــه تاکنــون انجــام شــده، »مســابقه آنباکــس در 

ِلنــت« هســتند. در مســابقه  آنباکــس در 1۰۰ ثانیــه، مشــتریان 
َ
1۰۰ ثانیــه« و »دیجــی کاال مــگ ت

دیجــی کاال ویدیــوی جعبه گشــایی کاالیــی کــه خریده انــد را بــرای دیجــی کاال ارســال می کننــد. 

ِلنــت هم بســتری برای کســب درآمــد اســتعدادهای تولید محتــوای ویدیویی 
َ
دیجــی کاال مــگ ت

اســت. ایــن افــراد بــرای دیجــی کاال ویدیــوی حرفــه ای می ســازند و کســب درآمــد می کننــد.

دیجیکاالمگ،پلتفرمبازاریابیمحتواییگروهدیجیکاال

۲۰۵۰۰+میلیون

مجموع بازدید ماهانه از 

بالگ های گروه دیجی کاال مگ

ویدیوی تولید و منتشر شده 

توسط دیجی کاال مگ در سال 99

6۰۰+هزار

مجموع دنبال کنندگان اکانت های 

اینستاگرام گروه دیجی کاال مگ
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 DNA فروش بر مبنای ارائه اطالعات کامل، فلسفه  شروع به کار دیجی کاال بود و محتوا به نوعی

آن شناخته می شود. واحد محتوا در سال های ابتدایی بر نگارش نقد و بررسی های تخصصی و 

تولید ویدیوهای بررسی محصول با بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات عکاسی و فیلم برداری و 

منطبق بر استانداردهای روز دنیا تمرکز کرده بود. هم اکنون واحد محتوا حوزه های جدیدی مانند 

اتوماسیون محتوایی، استفاده از هوش مصنوعی و محتوای تولید شده توسط کاربر )UGC( و 

فرم های جدید و به روز محتوا را نیز به خدمات خود اضافه کرده و آنها را در اختیار فروشندگان و 

مشتریان دیجی کاال قرار می دهد. تیم محتوا مسئولیت تولید و کنترل کیفیت محتوای تصویری، 

ویدیویی و متنی در وب سایت دیجی کاال و سایر کسب وکارهای گروه دیجی کاال را بر عهده دارد 

محتوای  و  اطالعات  به  کاربران  دسترسی  برای  معتبر  مرجعی  به عنوان  را  دیجی کاال  توانسته  و 

مورد نیاز در تمام الیه های بازاریابی معرفی کند. از جمله مأموریت های حال حاضر تیم محتوا، 

از تکنیک های  با بهره مندی  تا  آماده سازی بستری کامل، جامع و آسان برای فروشندگان است 

اتوماسیون بتوانند انواع محصوالتشان را به راحتی در دیجی کاال به فروش برسانند.

کارخانهمحتوا،سرویسجامعتولیدمحتوای
تخصصیدیجیکاال

6۰+هزار۱۲۰+هزار

کاالی عکاسی شده
توسط واحد محتوا

ویدیوی تولید شده از کاالها 
توسط واحد محتوا 

+۴٬۲۰۰

فروشنده بهره مند از
خدمات کارخانه محتوا
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اکنـــون دیجـــی کاال به عنـــوان مقصـــد و مرجع خریـــد بیـــش از ۴٫5 میلیون تنـــوع کاالیی 

در بازار ایران شـــناخته می شـــود که ســـهم عمدۀ بـــازار فـــروش آنالین کاال در کشـــور را در 

اختیار دارد. این موقعیتی مناســـب برای فروشـــندگان و برندهایی اســـت که می خواهند 

کاالهایشـــان را بـــر بســـتر آنالین بـــه مشـــتریان بشناســـانند و می تواننـــد از ظرفیت های 

دیجـــی کاال بـــه عنـــوان یک شـــریک تجاری مناســـب در حـــوزه تبلیغـــات اســـتفاده کنند. 

همچنیـــن دیجی کاال با بیـــش از 3۰ میلیـــون بازدیدکنندۀ ماهانه و حضور هـــزاران برند و 

ده ها هزار فروشـــنده روی ســـامانۀ خـــود برای معرفـــی و تبلیغ انواع کاالها به مشـــتریان 

هـــدف، مقصـــدی جـــذاب و منحصربه فرد اســـت. از طرفـــی تـــوان فناورانه دیجـــی کاال و 

شـــناخت این پلتفـــرم از رفتار مشـــتریان، طراحی خدمـــات تبلیغاتی هوشـــمند و متنوع و 

شخصی ســـازی شـــده را امکان پذیر می کند. ســـرویس تبلیغاتی جســـتجو محور دیجی کاال 

از ســـال 99 ارائـــه خدمات بـــه فروشـــندگان و برندها را آغاز کرده اســـت.

کمکبهبرندهاوفروشندگانبرایفروشمؤثرتر

راهکارهایبازاریابیدیجیکاال

+۲۰۰≈۱۰٪

برند ایرانی دارای همکاری 
با خدمات تبلیغات 

سهم از بازار تبلیغات 
دیجیتال در سال اول فعالیت

+۷۰۰۰

فروشنده دیجی کاال بهره مند 
از تبلیغات مبتنی بر جستجو



17فصل اول                      دیجی کاال در یک نگاه

تعدادی از همکاران تیم محتوا- کارخانه محتوا
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ناوگان لجستیکی دیجی کاال
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بازدیدکننده یکتای ماهانه

)Monthly Unique Visitors(

پرسنل مستقیمتنوع کاالیی

+۳۰,۰۰۰,۰۰۰+۴,۵۰۰,۰۰۰+۸,۲۰۰

یکنگاه دیجیکاالدر

سال۱۳۹۹ دیجیکاالدر وزهایپاییز ر یکیاز

)Session(وبسایتواپلیکیشن تعدادبازدیداز

۱۷,۲6۷,۰۰۰
وبسایت زمانبازدیداز

۸دقیقهو۳6ثانیه
تعدادکاالیسفارشدادهشده

۱٬۵۸6,۰۰۰

کسب وکار فعال ایرانی

+۱۵۰,۰۰۰

فروشگاه آنالین ایران

و منطقه

پرمخاطبترین
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خرده فروشی آنالین از کل بازار خرده فروشی جهان سهم قابل توجهی دارد و شیوع ویروس کرونا نیز رشد خیره کننده ای را در برخی از بازارها به دنبال داشته است.

سال۲۰۲۰ کشورهایدنیادر تعدادیاز نالیندر وشیآ خردهفر

ژاپن

۱۷۷٫۵میلیارددالر

13%

وسیه ر

9%

ایران

3٫۲%

لمان آ

۹۲٫۳۳میلیارددالر

۱۱٫۲%

فرانسه

۷۷٫۲۳میلیارددالر

۱۲٫۲%

زیل بر

۸٫۱%

ترکیه

۱۱میلیارددالر

۸٫۸%

بریتانیا

۱۴۱٫۳میلیارددالر

 3۰٫9%

آمریکا

۷۰۹٫۷۸میلیارددالر

۱۴٫۵%  

چین

۲٫۲۹۷تریلیوندالر

۴۴٫۸%

eMarketer 
Statista 
Deloitte 
JPMorgan
بخش تحقیق و توسعه دیجی کاال

منابع:

ــازار  ــن از کل ب ــی آنالی ــهم خرده فروش س
ــور ــان کش ــی هم خرده فروش

44٫8%  چین

30٫9%  بریتانیا

14٫۵%  آمریکا

13% ژاپن

12٫2%  فرانسه

11٫2% لمان آ

9% وسیه ر

8٫8% ترکیه

8٫1% زیل بر

3٫2% ایران
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تعدادی از همکاران دپارتمان بازرگانی دیجی کاال
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ایران نالیندر وشیآ وضعیتخردهفر

ســـهم خرده فروشـــی آنالین در ســـال 99 با رشـــد 60 درصدی همراه بود و از 2 درصد از ســـال 98 بـــه 3٫2 درصد افزایـــش یافت. این روند صعودی عالوه برآنکه رشـــد و توســـعه طبیعی 

و تدریجـــی خرده فروشـــی آنالین را نشـــان می دهد، تحت تأثیر شـــیوع ویروس کرونا و گســـترش خریـــد و فروش اینترنتی نیز بوده اســـت. 

سهم خرده فروشی آنالین از کل بازار خرده فروشی ایران

سهم خرده فروشی آنالین 

سهم خرده فروشی آفالین

منبع:  تخمین دیجی کاال براساس داده های بانک مرکزی، حجم معامالت شاپرکی 

کسب وکارهای اینترنتی و سهم دیجی کاال

تعداد فروشگاه های آنالین در ایران

فروشگاه آنالین دارای نماد اعتماد الکترونیکی در ایران خرده فروشی در شبکه های اجتماعی

< 3٫۲%

96٫۸%

فروشگاه های اینترنتی
خرده فروشی بر بستر شبکه های اجتماعی 

Social Commerce

منبع:  گزارش ساالنه مرکز تجارت الکترونیکی- سال 99

۴۹٬۸۴6
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منبع: بانک مرکزی، بر اساس گزارش  اقتصادی شاپرک منبع: گزارش سال 99 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

رشدداشتهاست؟)میلیون( تعدادتراکنشهایخریداینترنتیکاالوخدماتچقدر رشدداشتهاست؟)میلیون( تعدادمشترکیناینترنتچقدر

ایران ظرفیتهایاقتصاددیجیتالدر

رونـــد افزایشـــی تعـــداد کاربـــران ایرانـــی اینترنـــت و تعـــداد تراکنش هـــای خریـــد اینترنتـــی کاال و خدمـــات در ایـــران نســـبت بـــه ســـال های گذشـــته نشـــان می دهـــد کـــه ظرفیـــت اقتصـــاد 

ـــت. ـــوردار اس ـــعه برخ ـــد و توس ـــت رش ـــدازه از ظرفی ـــه ان ـــا چ ـــران، ت ـــال در ای دیجیت

سال

9۴٫۴

1392 1393 139۴ 1395 1396 1397 139۸ 1399

7۸٫1
7۴٫5

63

۴2٫7

32٫۸
2۸

21٫2

سال

1392 1393 139۴ 1395 1396 1397 139۸ 1399

1٬577٫9

1٬۰6۰٫5

773٫9

۴37٫9

269٫9
19۰٫7152٫6

57٫9
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دیجـیکاال ارزشخالـصکاالیفروختهشـده*در
رشـدداشـتهاسـت؟ تاپایانسـال99چقدر

* NMV )Net Merchandise Value(

رشد تصاعدی فروش خالص ریالی دیجی کاال در سال های گذشته نشان دهنده افزایش اقبال و استمرار در همراهی مشتریان دیجی کاالست.

گذشـــته ســـال 8 وشخالـــصریالیدیجیکاالدر فر

ســـال%107رشـــدداشـــتهاست. متوســـطهر بهطور ۱۰۷٪

دیجـــیکاالدر ارزشخالـــصکاالیفروختـــهشـــدهدر

مقایسهباســـال98بارشـــد1۵1درصدی، ســـال99در

اســـت. داشـــته افزایش  برابر 2٫۵
۱۵۱٪

۱۰۷ %
رشد متوسط ساالنه

۱۵۱ %
رشد نسبت به سال 9۸

سال

1392 1393 139۴ 1395 1396 1397 139۸ 1399
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میلیون ها مشـــتری )نقاط آبی( و ده ها هزار فروشنده 

)نقاط قرمـــز( در هـــر نقطه ای از کشـــور امـــکان خرید 

و فـــروش هر کاالیـــی را بر بســـتر دیجی کاال بـــا قیمتی 

یکســـان و فارغ از مـــکان زندگی خـــود دارند. 

فرصتخرید آیاهمهایرانیاناز
نالینبهرهمندند؟ وفروشآ

پراکندگی مشتریان دیجی کاال

پراکندگی فروشندگان دیجی کاال

دسترســـی همه مردم ایران به خدمات یکســـان 

و دسترســـی تولیدکننـــدگان سراســـر کشـــور به 

بـــازاری به وســـعت ایـــران از مزیت های توســـعه 

فروشـــگاه های آنالین در برقـــراری عملی عدالت 

اجتماعی اســـت.
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بخشی از ناوگان لجستیکی دیجی کاال
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مراکز جمع آوری کاالی فروشندگان

 انبارهای سیارجمع آوری کاالی فروشندگان

نمایندگی های توزیع کاال

مراکز توزیع کاال

ــع ــردازشوتوزی ی،پ ور ــعآ جم ــز مراک
ســال99بــهچــه دیجــیکاالدر کاالدر

ــید؟ ــدادیرس تع

تـــا پایـــان ســـال 99 دیجـــی کاال بـــا برخـــورداری از 55 مرکـــز بـــرای 

توزیـــع کاال، خدمـــات پـــس از فـــروش و 32 محـــل جمـــع آوری کاالی 

فروشـــندگان سراســـر کشـــور، بـــه توســـعه مراکـــز زیرســـاختی و تـــوان 

پردازشـــی خـــود ادامـــه داده اســـت. 

دیجی کاال در سال 99 برای افزایش سرعت پردازش سفارش ها 

و کاهش هزینه و ارسال کاالها برای فروشندگان، انبارها و 

مراکز جدیدی را در 19 استان کشور راه اندازی کرد.

گنبدکاووس



29فصل اول                      دیجی کاال در یک نگاه

تهران زیرساختیدیجیکاالدر مراکز

دیجی کاال ســـه مرکز پـــردازش اصلی در تهـــران دارد. مرکـــز دانش با 

مســـاحت 5۰ هزار متر مربع یکی از بزرگترین مراکز پـــردازش در ایران 

و منطقه اســـت. کاالهای سوپرمارکتی در مرکز شـــادآباد با مساحت 

35 هزار متر مربع پردازش می شـــوند و مرکز بادامک با مســـاحت 1۰ 

هـــزار متر مربع به پـــردازش کاالهای بزرگ مقیـــاس اختصاص دارد.

مرکز پردازش کاالهای متوسط و کوچک

مرکز پردازش کاالهای سوپرمارکتی

مرکز پردازش کاالهای بزرگ مقیاس

مراکز توزیع کاال در تهران

انبارهای سیار جمع آوری کاالی فروشندگان

مراکز توزیع کاالهای سوپرمارکتی

مراکز حضوری تحویل سفارش و مرجوعی

تهــــران

دانش

شادآباد
بادامک



30گزارش سال  ۱۳۹۹

گستردگیجغرافیاییپرسنل
کشور سراسر دیجیکاالدر

چگونهاست؟

بیش از ۸2۰۰ پرسنل مستقیم در بیش از ۴۸۰ نوع شغل در تمامی 

مراکز گروه دیجی کاال در 31 استان ایران مشغول به کار هستند. 

این آمار با رشد 2 برابری نسبت به سال 9۸ همراه بوده است.

محـــل فعالیـــت ۸۰ درصد ایـــن افـــراد در مراکز تهران اســـت و 

بقیـــه مطابق نقشـــه در ســـایر نقاط ایـــران حضـــور دارند.

بخش هـای توزیع، انبار، امور مشـتریان و محتوا بیشـترین سـهم 

از پرسـنل )حـدود ۸۰ درصـد( را بـه خود اختصاص داده اسـت.

توسعه دیجی کاال و رشد سهم اقتصاد دیجیتال در ایران، نوید دهنده فرصت های همکاری بیشتر در سراسر کشور است.

+۸٬۲۰۰

پرسنل مستقیم

+۴۸۰

نوع شغل

۰%2%3%6%

اردبیل

کردستان

زنجان

گیالن

وین قز ز البر

تهران

مازندران

همدان

ی مرکز

اصفهان

کهگیلویهو
بویراحمد

خوزستان

فارس

سمنان

گلستان

خراسان
شمالی

خراسانرضوی

خراسانجنوبی

کرمان

هرمزگانسیستانوبلوچستان

بوشهر

چهارمحال
ی وبختیار

یزد

لرستان

ایالم

قم

کرمانشاه

آذربایجان
قی شر

آذربایجان
غربی



31فصل اول                      دیجی کاال در یک نگاه

تعدادی از همکاران تیم محتوا- کارخانه محتوا



32گزارش سال  ۱۳۹۹

ناوگان هوشمند لجستیکی دیجی اکسپرس



۲

فصلدوم

رفتار کاربران

این فصـــل با ارائـــه اطالعـــات جمعیت شـــناختی کاربران 

بازدیدتریـــن  پـــر  روزهـــا،  فروش تریـــن  پـــر  دیجـــی کاال، 

ســـاعت ها، پـــر جســـتجوترین کاالهـــا و ... بـــه تحلیـــل 

ایـــن  از  برخـــورداری  می پـــردازد.  کاربـــران  خریـــد  رفتـــار 

اطالعات بـــه ویژه برای کســـب وکارها می تواند به کســـب 

چشـــم اندازی روشن نسبت به شناخت مشـــتریان بالقوه 

در فضـــای آنالیـــن و افزایـــش فـــروش بینجامد.



34گزارش سال  ۱۳۹۹

رکــورد بیشــترین تعــداد ســفارش های ســال 99 در نهــم آذرمــاه همزمــان بــا جشــنواره »99٫9٫9« بــوده اســت. همچنیــن در روزهــای 29 و 30 آذر 99، همزمــان بــا »جشــنواره یلــدا« تعــداد 

ســفارش های مشــتریان دیجــی کاال افزایــش چشــمگیری داشــته اســت.

وزهایدیجیکاال پرسفارشترینر

وزهایمختلفسال99 ر متوسطتعدادسفارشهادر

بیشترین سفارش کمترین سفارش

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

وردین فر

مهر

تیر

دی

شهریور

اسفند

خرداد

آذر

مرداد

بهمن

اردیبهشت

آبان
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دیجیکاال بازدیدترینزمانهادر پر

ساعاتمختلفسال99 وبسایتدر متوسطبازدیداز

پر بازدیدترین کم بازدیدترین

فصل دوم                       رفتار کاربران

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

جمعه

۰123۴567۸91۰1112131۴1516171۸192۰212223
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ســال  بــا  مقایســه  در   99 ســال  در  تنفســی  ماســک  جســتجوی 

گذشــته بســیار بیشــتر شــده اســت. بــه طــوری کــه پــس از گوشــی 

موبایــل و کفــش، پرجســتجوترین کاال ماســک اســت.  

پـــس از گذشـــت 1۴ ســـال از آغـــاز فعالیـــت دیجـــی کاال می تـــوان ایـــن 

پلتفـــرم را بـــه عنـــوان اولیـــن مرجـــع خریـــد کاربـــران شـــناخت. جســـتجو 

در دیجـــی کاال یکـــی از اولیـــن کارهایـــی اســـت کـــه کاربـــران اینترنـــت 

در ایـــران پیـــش از خریـــد آنالیـــن یـــا آفالیـــن انجـــام می دهنـــد. بررســـی 

جســـتجوهای کاربـــران در دیجـــی کاال نشـــان دهنـــده بخـــش قابـــل 

ــت. ــران اسـ ــازار و کاربـ ــای بـ ــی از نیازهـ توجهـ

چـه سـال99بیشـتر کاربـراندیجـیکاالدر
کاالهایـیراجسـتجوکردهانـد؟

گوشی موبایل

کفش

ماسک تنفسی

تلویزیون

لپتاپ

هدفن

مودم

تبلت

اسباب بازی

کتاب

اسپیکر

ساعت هوشمند

یخچال

گلدان

مانتو

ساعت مچی

المپ

شامپو

کاندوم

فلش مموری

دستکش

عطر و ادکلن

کنسول بازی

پاوربانک

ساک

هارد اکسترنال

1399



دیجیکاالسفارشکاربراندیجیکاالچندسالههستند؟ از خانمهابیشتر
قایان؟ میدهندیاآ

32 درصد از کل کاربران دیجی کاال خانم ها و 68 درصد از آن آقایان هستند.بیشتر کاربران دیجی کاال دهه هفتادی ها و دهه هشتادی ها هستند.

37

آقایانخانم ها

فصل دوم                       رفتار کاربران

65 سال به باال

55 تا 6۴ سال

۴5 تا 5۴ سال

35 تا ۴۴ سال

25 تا 3۴ سال

1۸ تا 2۴ سال

۰% 1۰% 2۰% 3۰% ۴۰%

۳۱٫۹٪

6۸٫۱٪

5۰%
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تعدادی از همکاران بخش عملیات- مرکز پردازش سفارش های دانش



39

کاالترینسبدخرید ُپر

سبدهایخریدسال99 یکیاز در

25۸6 عدد کاالی سوپرمارکتی از انواع مواد شوینده و بهداشتی گرفته تا محصوالت پروتئینی، لبنیات و خواروبار فقط در یکی از سبدهای خرید سال 99 سفارش داده شده است!

۲۵۸6عدد کاال
در یکی از سبدهای خرید سال 99

فصل دوم                       رفتار کاربران
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نالیناستفادهمیکنند؟ چهابزارهاییبرایخریدآ مشتریاندیجیکاالاز

وب

اپلیکیشن موبایل

موبایل وب

بیشتر مشتریان دیجی کاال برای خرید آنالین از موبایل استفاده می کنند.

سهم ابزارهای مختلف از 
تعداد سفارش های دیجی کاال

سهم ابزارهای مختلف از  
حجم فروش ریالی دیجی کاال

سهم ابزارهای مختلف از کل 
بازدید های دیجی کاال

۲۷٫۴%۱6٫۴%۵6٫۲%

۵۵٫۲% ۲۰٫6% ۲۴٫۲%

۴9٫۵% ۲۸٫۵% ۲۲%

۰% 25% 5۰% 75% 1۰۰%
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خریدمیکنند؟ دیجیکاالبیشتر مردمکداماستانهااز

ــتان،  ــتان و بلوچس ــتان های سیس ــتریان در اس ــم مش ــن تراک ــت. همچنی ــتر اس ــتان ها بیش ــایر اس ــم از س ــرز و ق ــران، الب ــتان، در ته ــر اس ــت ه ــبت جمعی ــه نس ــی کاال ب ــتریان دیج ــم مش تراک

ــت. ــتان ها اس ــایر اس ــر از س ــتان کمت ــان و کردس کرم

فصل دوم                       رفتار کاربران

اردبیل

کردستان

زنجان

گیالن

وین قز ز البر

تهران

مازندران

همدان

ی مرکز

اصفهان

کهگیلویهو
بویراحمد

خوزستان

فارس

سمنان

گلستان

خراسان
شمالی

خراسانرضوی

خراسانجنوبی

کرمان

سیستانوبلوچستان
هرمزگان

بوشهر

چهارمحال
ی وبختیار

یزد

لرستان
ایالم

قم

کرمانشاه

آذربایجان
قی شر

آذربایجان
غربی

1399 1398

تهران

البرز

قم

یزد

مازندران

گیالن

زنجان

اصفهان

قزوین

ایالم

کرمانشاه

سمنان

مرکزی

آذربایجان غربی

فارس

خوزستان

خراسان جنوبی

همدان

گلستان

کهگیلویه و بویر احمد

بوشهر

خراسان رضوی

هرمزگان

لرستان

چهارمحال و بختیاری

آذربایجان شرقی

اردبیل

خراسان شمالی

کردستان

کرمان

سیستان و بلوچستان
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ی خریدترینمشتر ُپر

پر خریدترین مشتری دیجی کاال در سال 99 از نظر تعداد کاال، 

جمعا 22٬379 کاال به ارزش 1٬۸9۰ میلیون لایر خرید کرده است.

پر خریدترین مشتری دیجی کاال در سال 99 از نظر مبلغ کاال، 

جمعا 5،7۴۴ کاال به ارزش 1۸6 میلیارد لایر خرید کرده است.

۱۸6میلیارد لایر ۲۲٬۳۷۹کاال
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تعدادی از همکاران تیم محتوا- کارخانه محتوا



44گزارش سال  ۱۳۹۹

مشتریاندیجیکاالهزینهسفارشخودراچگونهپرداختمیکنند؟

کارت هدیه

پرداخت آنالین

با شیوع گسترده تر کرونا در سال 99 پرداخت آنالین به روش محبوب پرداخت هزینه سفارش ها تبدیل شده است. همچنین پرداخت سفارش ها با استفاده از کارت هدیه نیز افزایش داشته است.

پرداخت در محل - کارت خوان

پرداخت در محل - نقدی

1٫9۴%۰٫1۸%

۰٫۰6%۰٫22%

1۸٫۴%۴7٫5%

79٫6%51٫9%

13991398
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ـــش  ـــد لذت بخ ـــه خری ـــا تجرب ـــد ت ـــالش می کن ـــرد ت ـــه ف ـــر ب ـــات منحص ـــه خدم ـــدف ارائ ـــا ه ـــه ب ـــد ک ـــدازی ش ـــال 99 راه ان ـــاه س ـــی کاال در مردادم ـــژه دیج ـــرویس های وی ـــی از س ـــوان یک ـــه عن ـــالس ب دیجی پ

ـــرای کاربـــران رقـــم بزنـــد. و ســـریعی را ب

کاربـــران دیجی پـــالس در مقایســـه با ســـایر کاربران عـــادی دیجـــی کاال می توانند در مـــدت زمان کمتری ســـفارش خود را دریافـــت کنند، زمان بیشـــتری برای بررســـی و مرجوعی ســـفارش خود 

دارنـــد، نســـبت به بقیـــه کاربران زودتـــر از تخفیف های شـــگفت انگیز با خبر می شـــوند، با خریـــد کاالهای نشـــان دار هدیه نقـــدی دریافت می کننـــد و مهم تر از همـــه، کاربـــران می توانند با 

اشـــتراک دیجی پـــالس ســـفارش هایی که به صـــورت ماهیانه انجـــام می دهنـــد را با هزینه ارســـال رایـــگان دریافت کنند.

۲6۰میلیونلایر
بیشترین بازپرداخت )کش بک( 

دریافتی یک کاربر

فصل دوم                       رفتار کاربران

۱٬۵۳6٬۸۷۸
تعداد کل سفارش های 

کاربران دیجی  پالس



46گزارش سال  ۱۳۹۹

تـــداوم لذت خرید برای مشـــتریان همیشـــگی دیجـــی کاال از اهداف دیجی کالب اســـت. دیجی کالب، باشـــگاه مشـــتریان دیجی کاالســـت که کاربـــران می توانند بـــه ازای هر خریـــد امتیاز جمع 

کننـــد و از جوایـــز و تخفیف هـــای اختصاصـــی دیجی کالب بهره مند شـــوند. در پایـــان هر فصل، در دیجی کالب یک قرعه کشـــی برگزار می شـــود و هر مشـــتری بـــا 1۰ امتیاز می توانـــد یک بلیت 

شانس شـــرکت در قرعه کشـــی دریافت کند.

۴۱٫۵+میلیون
بازدید از صفحه اصلی دیجی کالب 

در سال 99

۵۲۰میلیون
 میزان امتیاز دریافت شده توسط کاربران 

دیجی کالب در سال 99

۲۲9٬۸۱۰
بیشترین امتیاز خرج شده توسط

یک کاربر در سال 99



۳

فصلسوم

بازخورد کاربران

این فصل به بازخورد کاربران نســـبت بـــه خدمات دریافت 

شـــده و کیفیت پاســـخگویی در دیجـــی کاال می پـــردازد. 

همچنین اطالعات ارائه شـــده میزان مشـــارکت کاربران در 

پایش قیمت هـــا و ارائه نظـــر درباره کاالهـــا و محصوالت 

عرضه شـــده را نشـــان می دهد.  



48گزارش سال  ۱۳۹۹

دیجیکاالرابهدیگرانتوصیهمیکنند؟ مشتریانچقدر

در سال 99 حدود 11 درصد از مشتریان دیجی کاال پس از خرید در نظرسنجی NPS شرکت داشتند، که 60 درصد آنها دیجی کاال را به دیگران پیشنهاد کرده اند.

بیشترین دالیل نارضایتی مشتریان

1 کیفیتکاال.

2 جباکاالیدریافتی. مغایرتاطالعاتمندر

3 مشکالتفنیکاال.

4 ارسال. در تاخیر

۵ ناکافیبودناطالعات.

6 قیمت.

7 بستهبندی.

8 تماس. کیفیتپاسخمرکز

9 ویههایبازگشتکاال. ر

10 بازپرداختمبلغ.

در دیجــی کاال شــاخص توصیــه کننــدگان )NPS(، معیــار مناســبی بــرای ســنجش تجربــه مشــتریان در اســتفاده از ایــن  پلتفــرم اســت. دیجــی کاال پــس از هــر ســفارش، پیامکــی بــه مشــتریان ارســال 

می کنــد و از صفــر تــا 1۰ میــزان رضایــت آنهــا از خریدشــان را می پرســد. نمــودار زیــر، نمراتــی اســت کــه مشــتریان در ســال 99 بــه دیجــی کاال داده انــد.

توصیه کنندگان
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دیجیکاالچنددرصدسفارشهارابهموقعتحویلدادهاست؟

تحویل به  موقع سفارش )OTD( یکی از شاخص های مهم رضایت مندی مشتریان است. دیجی کاال این شاخص را با ابزارهای موقعیت یابی ماموران ارسال سفارش ها اندازه گیری می کند.

گاهی اوقات مسائلی مانند محدودیت های رفت  وآمد به دلیل کرونا، فعالیت فروشنده های مارکت ِپلیس دیجی کاال در سرتاسر ایران را تحت تاثیر قرار می دهد. در نتیجه فرآیند تامین و ارسال کاالها از 

جانب فروشندگان دچار اختالل می شود و کاال دیرتر از زمان مشخص شده به مرکز پردازش دیجی کاال می رسد. 

در سال 99 بیش از 95 درصد سفارش ها به موقع به مشتریان تحویل داده شده اند. همچنین در این سال حدود 81 درصد سفارش ها به روش دیجی کاال اکسپرس ارسال شده است.

تحویل به موقع

تاخیر در همان روز

تاخیر بیش از یک روز

فصل سوم                       بازخورد کاربران
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پایشقیمتهامشارکتمیکنند؟ کاربراندیجیکاالچگونهدر

بـــرای همـــه کاالهـــا در دیجـــی کاال بخشـــی بـــا عنـــوان »پیشـــنهاد قیمـــت مناســـب تر« وجـــود دارد. کاربـــران در صـــورت مشـــاهده کاال بـــا قیمـــت مناســـب تر می تواننـــد بـــا بازخوردهـــای خـــود، در 

پایـــش قیمت هـــا و نظـــارت بـــر فروشـــندگان مارکت ِپلیـــس دیجـــی کاال بـــه مـــا کمـــک کننـــد.

در سال 99 بیش از 530 هزار پیشنهاد برای قیمت مناسب تر توسط کاربران گزارش شد که 20 درصد دارای اطالعات کامل و قابل بررسی بودند و 12٫5 درصد گزارش ها منجر به ویرایش قیمت شد.

3٬5۰۰

3٬۰۰۰

2٬5۰۰

2٬۰۰۰

1٬5۰۰

1٬۰۰۰

5۰۰

۰

فروردیناردیبهشتخردادتیرمردادشهریورمهرآبانآذردیبهمناسفند

ثبت شده

بررسی شده

تایید شده



51فصل اول                      دیجی کاال در یک نگاه

تعدادی از همکاران دپارتمان حقوقی دیجی کاال
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تابلوی تست رنگ که توسط مهدی مومن زاده از همکاران دیجی کاال ساخته شده و در سال های ابتدایی فعالیت تیم محتوا برای تولید ویدئوهای نقد و بررسی گوشی های تلفن همراه مورد استفاده قرار می گرفته است
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نقدوبررسیکاالهاچگونهمشارکتمیکنند؟ کاربراندیجیکاالدر

محتـــوای تولید شـــده توســـط کاربران یکـــی  از ابزارهای مهم دیجی کاال اســـت که به کاربران دیگر کمک می کند با بررســـی تجربه مشـــتریان قبلی انتخاب بهتری داشـــته باشـــند. عـــالوه بر امکان 

ثبـــت نقـــد و نظر در قالب متن، عکس و فیلم، کاربران می توانند ســـوال های خود را در قســـمت »پرســـش و پاســـخ« مطـــرح کنند و جواب ابهام ها و پرســـش های خـــود را دریافت کنند.

ــا رد  ــد ی ــین« تأیی ــری ماش ــدرت »یادگی ــا ق ــران ب ــرات کارب ــد از نظ ــدود 75 درص ــون ح ــت. اکن ــی اس ــوش مصنوع ــتفاده از ه ــا اس ــرات ب ــودکار نظ ــی خ ــال 99 بررس ــتاوردهای س ــی از دس یک

ــد. ــه می ده ــود ادام ــارت خ ــه نظ ــان ب ــش همچن ــن بخ ــانی در ای ــم انس ــامانه، تی ــن س ــای ای ــری از خطاه ــی و جلوگی ــوش مصنوع ــرد ه ــود عملک ــرای بهب ــال ب ــن ح ــا ای ــود. ب می ش

میلیون

۱٬۱۷۰٬۰۰۰

نظرات 93%

پرسشوپاسخ ۸۸%

۰ 2 6 1۰۴ ۸ 12 1۴

رد شدهتایید شده

برای آشنایی با قوانین انتشار نظرات کاربران 

در دیجی کاال اسکن کنید

فصل سوم                       بازخورد کاربران

۱۲٬۵6۷٬33۰۱۰٬۷6۸ 39۸٬۱۴9۱٬۸۵۰٬۰۰۰

تعداد نظرات منتشر 
شده توسط کاربران

تعداد پرسش و پاسخ
منتشر شده

تعداد فیلم های
ثبت شده توسط کاربران

تعداد تصاویر
ثبت شده توسط کاربران
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سال1399

کاربرانومحبوبترینکاالها

محبوبمشتریان کدامکاالهابیشتر
دیجیکاالهستند؟

۴رتبه

GalaxyA10sSM-گوشیسامسونگ

A107F/DSدوسیمکارت32گیگابایت

RedmiNote8Proگوشیشیائومی

دوسیمکارت128گیگابایت

RedmiNote8M1908C3JGگوشیشیائومی

دوسیمکارت64گیگابایت

۵رتبه

GalaxyA31SM-A315F/DSگوشیسامسونگ

دوسیمکارت128گیگابایت

3رتبه۲رتبه

۱رتبه

گوشیسامسونگ

GalaxyA51SM-A515F/DSN

دوسیمکارتظرفیت128گیگابایت
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سال1399

کاربرانگوشبهزنگ

کاربران،مشتاِقموجودشدندوباره
کدامکاالهاهستند؟

۴رتبه

وغنسرخکردنیگلد ر

 طبیعت-3لیتر

۵رتبه

وغنسرخکردنیبهار ر

1٫8لیتر

۲رتبه

ماسکتنفسیریباطب

کوانتومکد3بسته۵عددی

3رتبه

ماسکتنفسیریباطب

کوانتومکد4بسته۵عددی

۱رتبه

ماسکتنفسی

مدلفیشماسکسهبعدی

بسته3عددی

فصل سوم                       بازخورد کاربران
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مرکز تماس مشتریان دیجی کاال- مرکز پردازش سفارش های دانش
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سال1399 خدماتمشتریاندیجیکاالدر مرکز

در ســـال 99 مرکـــز تمـــاس دیجی کاال از چندین راه ارتباطی به مشـــتریان خدمات پشـــتیبانی ارائه کرده اســـت. این راه های ارتباطی شـــامل تماس تلفنـــی، ثبت تیکت در فرم تماس  با ما، ارســـال 

ایمیـــل و چـــت آنالین اســـت. از کاربردی ترین راه های ارتباطی مشـــتریان بـــا این مرکز، تماس تلفنی ســـت که با حدود 6۰ درصد، بیشـــترین ســـهم تماس ها را به خود اختصاص داده اســـت.

بـه طـور متوسـط روزانـه بـه 22 هـزار تمـاس 

تلفنـی پاسـخ داده شـد و زمـان انتظـار بــرای 

پاسخگویی به طور میانگین 25 ثانیــه بود.

روزانـــه بـــه ۴2۰۰ تیکـــت و ایمیل پاســـخ 

داده شـــد و زمـــان پاســـخگویی بـــه هـــر 

کاربـــر کمتـــر از ۸ ســـاعت بـــود.

بـه طـور متوسـط روزانـه بـه 96۰ چـت آنالین 

پاسـخ داده شـد که پاسـخگویی به 1۰۰ چت 

توسـط خدمـات چت بـات دیجـی کاال قـدرت 

گرفتـه از هـوش مصنوعـی صـورت گرفت.

ارائه  در  تسریع  و  هوشمندسازی  هدف  با 

خدمات، امکانات self-service  در دو نقطه 

پروفایل مشتریان و تلفن گویای مرکز تماس 

)IVR( برای پیگیری  فراهم شد.

نالینپاسخگوییبهتماستلفنی پاسخگوییخودکارپاسخگوییبهتیکتوایمیلپاسخگوییبهچتآ

تعدادتماستلفنیکاربران

سال99 دیجیپالسدر

۲۵۵,۰۰۰
بـــا آغـــاز بـــه کار ســـرویس دیجی پالس، پشـــتیبانی اختصاصـــی به مشـــتریان آن هم شـــروع به کار کـــرد که یکـــی از اقدامات 

اختصاصـــی در بخـــش پشـــتیبانی برای کاربران این ســـرویس اســـت.

تماسویژهمشتریاندیجیپالس مرکز

فصل سوم                       بازخورد کاربران
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سال1399 رسانههایاجتماعیدیجیکاالدر

ـــش  ـــون بی ـــگ دارد و هم اکن ـــال و پررن ـــوری فع ـــی حض ـــبکه های اجتماع ـــی کاال در ش دیج

ــر و  ــتاگرام، توییتـ ــروه دیجـــی کاال را در اینسـ ــای گـ ــه اکانت هـ ــر همـ از 3٫6 میلیـــون کاربـ

تلگـــرام دنبـــال می کننـــد.
در پایان سال 99، بیش از 1٫5 میلیون کاربر، اکانت های رسمی دیجی کاال را در توییتر، اینستاگرام و 

لینکدین دنبال کردند. این آمار با بیش از 3۰ درصد رشد نسبت به سال 9۸ همراه بوده است.

تعداد دنبال کنندگان اکانت های رسمی دیجی کاال در شبکه های اجتماعی

61٬252

37٬33۴

1٬۴51٬656

@Digikalacom

@Digikalacom

@Digikala.com

1٬123٬9۴6

2۰٬65۰

16٬25۴

1398

1399

۵6۷,99۷,666
 تعداد نمایش محتوا

۱۴,۸9۲,69۴
 تعداد تعامل کاربران

۱۷۱,۲۱۵
تعداد محتوای تولید شده توسط کاربران

میزان نمایش )Impression( محتوای اکانت های رسمی 
دیجی کاال در شبکه های اجتماعی در سال 99 حدود 19۰ 

درصد رشد داشته و به عدد 567 میلیون بازدید رسیده است.

محتوای تولید شده با کلیدواژه »دیجی کاال« توسط کاربران 
)UGC( در اینستاگرام از 57 هزار محتوا در سال 9۸ به 67 
هزار محتوا و در توییتر از 63 هزار عدد به بیش از 1۰3 هزار 

محتوا در سال 99 رسیده است.

میزان تعامل )Engagement( کاربران با اکانت های رسمی 
دیجی کاال در شبکه های اجتماعی نیز بیش از 16۰ درصد رشد 

داشته و به 15 میلیون رسیده است. این رقم نشان می دهد که 
دیجی کاال یک تعامل دوسویه و بسیار نزدیک با کاربران دارد.

۱۸۹٪۱6۱٪۴۱٪

اینستاگرام

توییتر

تلگرام

میلیونکاربر +۳٫۵

کاربر هزار ۹۹٫۸

کاربر هزار +۴6
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شبکههایاجتماعی دیجیکاالپاسخگوترینبرندایرانیدر

در ســـال 99 دیجی کاال پاســـخگوترین برنـــد ایرانی در توییتر بـــود*. در دیجی کاال تیـــم ارتباطات و تعامـــالت اجتماعـــی )Social Communication-Engagement Team( وظیفه پاســـخگویی 

بـــه کاربـــران در شـــبکه های اجتماعی را بـــه عهده دارد و بـــه  53 درصد توییت هایی که به دیجی کاال در آنها اشـــاره شـــده )Mention( پاســـخ داده اســـت. همچنین پاســـخگویی دیجی کاال به 

کاربران در شـــبکه های اجتماعی 56 درصد در ســـال 99 رشـــد داشـــته و بیش از 15 هزار بار در توییتر، اینســـتاگرام و لینکدین پاســـخگو بوده اســـت.

در سال 99 توییت های منتشر شده شامل کلیدواژه دیجی کاال 40 هزار عدد بیشتر از سال قبل بود.

پاسخگوییدیجیکاال

۱۵,۱۱۰

9٬69۵
1398

1399

*منبع:  گزارش زلکا

فصل سوم                       بازخورد کاربران
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مرکز پردازش سفارش های دانش



۴

فصلچهارم

بازارگاه

و کسب وکارهای ایرانی

مارکت ِپِلیـس  سـویه  دو  پلتفـرم  معرفـی  بـه  فصـل  ایـن 

دیجـی کاال و خدمـات متقابـل بیـن کسـب وکارهای ایرانـی و 

مشـتریان می پـردازد. ایـن اطالعات بـه تمام تولیدکننـدگان و 

فروشـندگان در سراسـر ایران کمک می کند تا با آشـنایی با این 

ظرفیت چشـم انداز روشـن تری نسـبت به آینده فروش در بازار 

آنالین داشـته باشـند. همچنین به کاربران اطالعات مناسـبی 

درباره خدمات دیجی کاال به کسـب  وکارها برای توانمندسـازی 

و فـروش بیشـتر ارائـه می دهـد.
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دیجیکاال؛خانهکسبوکارهایایرانی

مارکت ِپِلیـــس یـــا بازارگاه )Marketplace( بســـتری اســـت که امـــکان خرید از چنـــد ده هزار تأمین کننـــده متفاوت را برای مشـــتریان فراهـــم می کنـــد. در مارکت ِپِلیس دیجی کاال بیـــش از 15۰ هزار 

فروشـــنده بـــرای عرضـــه محصوالت خـــود گرد هـــم آمده اند و بـــا یکدیگـــر رقابت می کننـــد و خریـــداران می توانند با بررســـی محصـــوالت آنها آنچـــه را که نیـــاز دارند تهیـــه کننـــد. در دیجی کاال 

فروشـــنده می توانـــد کاالهای خـــود را به بازار ۸۰ میلیون نفری کشـــور عرضـــه کند و محصوالت خـــود را در معرض دید میلیون ها مشـــتری قرار دهـــد. کاربران نیز به طیف وســـیعی از محصوالت 

و قیمت هـــای رقابتی دسترســـی دارند و ســـبد خرید خود را با ســـهولت بیشـــتر و بـــه اصطالح با دســـت بازتری تکمیـــل می کنند.

دیجی کاال با توســـعه پلتفرم مارکت ِپِلیس خود در ســـال 95 برای خدمت رســـانی به فروشـــندگان باعث شـــد که بســـیاری از تأمین کنندگان و تولیدکنندگان، بدون دغدغه های فنی و زیرســـاختی، 

کاالهای خود را عرضه کنند و به این ترتیب به پایگاه کاربران دیجی کاال و شـــبکه گســـترده و ملی توزیع دیجی کاال دسترســـی داشـــته باشـــند. 

ی اســـت و حمایت از کســـب وکارهای ایرانـــی را مهم ترین مســـئولیت اجتماعی خود می دانـــد. پلتفـــرم مارکت ِپِلیس دیجـــی کاال تولیدکننده، صنعتگر، هنرمند و کســـب وکار 
ّ
دیجـــی کاال برندی مل

 به بازاری به وســـعت سراســـر ایران متصل می کند و تمامی ســـرویس های لجســـتیکی، انبـــارداری، پرداخت، بســـته بندی، بازاریابی، تولید محتـــوا، بینش بـــازار و خدمات پس از 
ً
ایرانـــی را مســـتقیما

فـــروش را به آنهـــا ارائه می دهد. آرمـــان دیجی کاال این اســـت که تولیدکننـــده ایرانی دغدغه ای جز تولید و عرضه نداشـــته باشـــد. 

مصرف کننده

تولیدکنندگان

مشاغل خانگی

خرده فروشان

هنرمندان

شرکت های بازرگانی

مرکز فروشندگان

محتوا

مرکز پردازش

تبلیغات و بازاریابی

لجستیک
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هرکدام از فروشندگان فعال در پلتفرم مارکت ِپلیس دیجی کاال با چشم انداز و قصه ای منحصر به فرد پا به دنیای فروش آنالین گذاشته اند. دیجی کاال به عنوان میزبان تمام کسب وکارهای بزرگ، متوسط و 

کوچک از سراسر ایران، به تصویر کشیدن داستان موفقیت برخی از آنها را از سال 9۸ آغاز کرد و تا امروز بیش از 5۰ ویدیو در قالب شرح داستان موفقیت از تولیدکنندگان استان های مختلف تولید و منتشر شده 

است. دیجی کاال امیدوار است تا این اقدام، بتواند به ساخت برند ایرانی از کارآفرینان فعال کمک کند و مشوقی باشد برای پیوستن سایر کسب وکارها به مسیر خلق ارزش در فضای تجارت الکترونیک ایران.

داستانموفقیتکارآفرینانایرانی

فروشگاه سان بایت - شیرازیزد تایر - یزد

روژین تاک - کرمانشاهگروه صنعتی داتیس - سمنان

برای مشاهده داستان موفقیت کارآفرینان ایرانی اسکن کنید

پراکندگی فروشندگان دیجی کاال
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پلتفـــرممارکتِپلیسدیجیکاال تعدادکســـبوکارهـــادر
است؟ داشـــته رشد  چقدر

در سال 99 تعداد کسب وکارهایی که به عنوان فروشنده در مارکت ِپِلیس دیجی کاال فعال بوده اند با رشد 150 درصدی همراه بوده و به تعداد 152 هزار و 406 فروشنده رسیده است.

152٬۴۰6

61٬۰1۴

21٬۰3۰

5٬72۸
1٬۰9۴

۵۱۰میلیون لایر
 51۰ ماهانــه  متوســط  به طــور  مارکت ِپلیــس  فعــال  فروشــنده  هــر   ،99 ســال  در 

اســت. فــروش داشــته  میلیــون لایر 

۵۸۰میلیارد لایر
در مهرمـــاه ســـال 99 یکـــی از فروشـــندگان مارکت ِپلیس موفق شـــد 5۸۰ میلیارد لایر 

بفروشـــد. این عـــدد رکـــورد فروشـــندگان مارکت ِپلیس در یک ماه اســـت.

5۰٬۰۰۰

15۰٬۰۰۰

1۰۰٬۰۰۰

۰

1395 1396 1397 139۸ 1399
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قابتکاملکمکمیکند؟ ر بهایجادبازار مارکتِپلیسچطور

در سال 99 به طور متوسط بیش از 175 هزار کاربر در روز برای انتخاب آگاهانه تر به اطالعات سایر فروشندگان مراجعه کردند.

دیجـــی کاال در بخـــش مارکت ِپِلیس بـــه عنوان یک پلتفرم دو ســـویه در تالش اســـت تـــا بازار فـــروش آنالین را به 

 رقابتی بـــرای رشـــد تمامی کســـب وکارهای فعـــال تبدیل کند. بـــا اســـتفاده از ابزارهایـــی مانند 
ً
یـــک بازار کامـــال

جعبـــه خریـــد )Buy box( و نمودار قیمـــت، فروشـــندگان به قیمت گـــذاری عادالنه ترغیب می شـــوند.

جعبـــه خریـــد به عنوان یکـــی از اولیـــن  و مهم ترین بخش هایی اســـت کـــه کاربران در ابتـــدای جســـتجوی کاال با آن 

مواجـــه می شـــوند و دکمه پیشـــفرض افزودن به ســـبد خرید اســـت. جعبه خریـــد بهتریـــن گزینه برای خریـــد را به 

مشـــتریان پیشـــنهاد می دهد و نشـــان دهنده نمره عملکرد فروشـــنده و منصفانه ترین قیمت عرضه شـــده از بین 

دیگر فروشـــندگانی اســـت که کاال را عرضـــه می کنند.

کاربـــران در صـــورت نیـــاز می تواننـــد در لیســـت فروشـــندگان کاال، عملکـــرد، قیمـــت و ســـایر اطالعـــات تمامـــی 

تأمین کننـــدگان کاالی مـــورد نظـــر را مشـــاهده کننـــد.

فصل چهارم                      بازارگاه و کسب وکارهای ایرانی
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تجهیزات استایل شوت- استودیوی عکاسی پوشاک کارخانه محتوا
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بررسی یک کاال برای قرار گرفتن در جعبه خرید با استفاده از روش های یادگیری ماشین انجام می شود. اکثر اوقات برای هر کاال، قیمت پیشنهادی در جعبه خرید، پایین ترین قیمت کف بازار یا در میان 

فروشنده های آنالین است. کاالها به صورت مداوم بررسی می شوند و در صورتی که قیمت گذاری باالیی برای یک کاال انجام شده باشد از فروشنده خواسته می شود تا با قیمت مناسب، کاال را فعال کند.

ـــنده  ـــوان فروش ـــه عن ـــام ب ـــوه ثبت ن ـــا نح ـــنایی ب ـــرد. از آش ـــدازی ک ـــانی راه ان ـــای الزم و اطالع رس ـــه آموزش ه ـــرای ارائ ـــندگان را ب ـــوزش فروش ـــز آم ـــس، مرک ـــورت مارکت ِپلی ـــه ص ـــود ب ـــت خ ـــروع فعالی ـــا ش ـــان ب ـــی کاال همزم دیج

ـــن  ـــروش آنالی ـــه ف ـــایندتر در زمین ـــه خوش ـــرای تجرب ـــندگان ب ـــه فروش ـــک ب ـــدف کم ـــا ه ـــه ب ـــد ک ـــکیل می دهن ـــی را تش ـــب مختلف ـــس، مطال ـــتر مارکت ِپلی ـــتر در بس ـــر و بیش ـــروش بهت ـــای ف ـــا ترفنده ـــه ت ـــی کاال گرفت در دیج

ـــوند. ـــر می ش ـــه و منتش ـــز تهی ـــن مرک در ای

دیدهمیشود؟ دیجیکاالبیشتر وشندهدر کاالییکفر چطور

قیمت مناسب تر
آماده ارسال بودن

کاال در انبار
کسب امتیاز عملکرد باالتر 

نسبت به رقبا
میزان رضایت مشتریان از کاال

عملکرد فروشنده در نرخ پایین 
بازگشت کاال، لغو سفارش و 

ارسال به موقع

ـــازه ثبـــت شـــده بـــه عنـــوان قیمت گـــذاری نامناســـب تشـــخیص داده می شـــود  ـــرای قـــرار گرفتـــن در جعبـــه خریـــد، هـــر مـــاه 1/57 درصـــد از کاالهـــای ت ـــا اســـتفاده از فراینـــد بررســـی کاالهـــا ب ب

ـــرد. ـــرار می گی ـــت ق ـــر قیم ـــت تغیی و در نوب

فصل چهارم                      بازارگاه و کسب وکارهای ایرانی

برای مشاهده مطالب مرکز آموز ش فروشندگان اسکن کنید
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وشنده ارسالمستقیمکاالتوسطفر

ارســـال مســـتقیم کاال توســـط فروشـــنده )ship by seller( قابلیت جدیدی اســـت که از مهرماه 99 به پنل بعضی از فروشـــندگان دیجی کاال اضافه شـــد. با اســـتفاده از این قابلیت فروشـــندگان 

می تواننـــد درصـــورت تمایـــل بعضی از کاالهای خود را به صورت مســـتقیم برای مشـــتری ارســـال کـــرده و نیازی به مراجعـــه و تحویل به انبارهای دیجی کاال نداشـــته باشـــند. همچنیـــن کاربران 

دیجـــی کاال می تواننـــد کاالهایـــی با این قابلیت را مســـتقیما از فروشـــنده دریافت کنند. اضافه شـــدن این قابلیـــت به پلتفـــرم مارکت ِپِلیس دیجی کاال به ایـــن دلیل اهمیت دارد که به ارســـال و 

تحویل ســـریع تر ســـفارش ها، رقابتی تر شـــدن خریـــد و فروش در بـــازار آنالین و امـــکان خرید و فـــروش کاالهای متنوع تـــر کمک می کند.

در مـــورد مزایـــای قابلیت ارســـال مســـتقیم توســـط فروشـــنده برای 

مشـــتریان و فروشـــندگان بیشـــتر بدانید

۹۴میلیاردلایر۱۳٬۷۳6

وشندههایفعال تعدادفر

وشنده طرحارسالتوسطفر در

هزینههایعملیات صرفهجوییدر

ارسال توسط فروشنده
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تعدادی از رانندگان خانم ناوگان لجستیکی دیجی کاال
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کاالهایتقلبی

دیجی کاال با فروش کاالی تقلبی چطور برخورد می کند؟

اصلدارد؟ دیجیکاالچهمعیارهاییبرایشناساییکاالیغیر

اصلچهمیکند؟ شناساییکاالیغیر دیجیکاالپساز

ـــت.  ـــتریان اس ـــرای مش ـــل ب ـــت کاالی اص ـــی کاال ضمان ـــد دیج تعه

ـــه کاالی  ـــا نمون ـــد ت ـــل دارن ـــداران تمای ـــی از خری ـــال برخ ـــن ح ـــا ای ب

اصـــل را بـــا قیمـــت کمتـــری تهیـــه کننـــد. ایـــن دســـته محصـــوالت 

ـــا برچســـب »غیراصـــل« در عنـــوان کاال روی پلتفـــرم  از ســـال 97 ب

ـــل  ـــورت تمای ـــران در ص ـــا کارب ـــد ت ـــروش دارن ـــازه ف ـــی کاال اج دیج

بتواننـــد بـــا آگاهـــی خریـــد خـــود را انجـــام دهنـــد. امـــا در ایـــن 

میـــان، آن دســـته از کاالهـــای غیـــر اصـــل کـــه بـــدون نشـــان 

»غیـــر اصـــل« و بـــه عنـــوان کاالی اصـــل، توســـط فروشـــندگان 

عرضـــه شـــده باشـــند بـــه عنـــوان کاالهـــای تقلبـــی شناســـایی 

ایـــن  بـــه  بازخـــورد مشـــتریان نســـبت  از  پـــس  می شـــوند و 

دســـته از کاالهـــا بـــا فروشـــنده ها قطـــع همـــکاری می شـــود.

۰٫۰۰1 درصـد از کاالهـای فروختـه شـده در پلتفـرم مارکت ِپلیـس 

دیجی کاال در سـال 99 به عنوان کاالی تقلبی گزارش و شناسـایی 

شدند )1 کاال از 1۰۰ هزار  کاال(  و پس از دریافت بازخورد مشتریان، 

با فروشـندگان این کاالها قطع همکاری شـده اسـت. 

 قیمت کاال نسبت به میانگین قیمت کاالهای آن برند

 قیمت کاالی اعالم شده در وب سایت اصلی برند 

کاالهای پر تکرار دارای مرجوعی و شکایات زیاد به دلیل غیراصل بودن

درج نشان غیراصل بر روی کاالها

غیر فعال کردن کاالها در گروه آرایشی بهداشتی و کاالهای سالمت محور

سلب دسترسی های مربوطه از فروشندگان در صورت لزوم 
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عملکردفروشندگان نظارتبر

کیفیـــت، اصالـــت، نـــرخ بازگشـــت و وضعیـــت تأمیـــن کاال نقـــش موثـــری در ارزیابـــی عملکـــرد فروشـــندگان و جلـــب رضایـــت مشـــتریان دارد. بخـــش نظـــارت بـــر عملکـــرد فروشـــندگان دیجـــی کاال 

می کوشـــد بـــا ابزارهـــای نظارتـــی، ســـالمت مارکت ِپلیـــس و تجربـــه خوشـــایند خریـــد و فـــروش در دیجـــی کاال را تضمیـــن کنـــد. دیجـــی کاال در ســـال 99 بـــه مشـــتریانی کـــه تحـــت تاثیـــر خطـــای 

فروشـــندگان مارکت ِپلیـــس، کاالی غیراصـــل  دریافـــت کردنـــد و یـــا بـــا عـــدم تأمیـــن کاال روبـــرو بودنـــد، 9۰ میلیـــارد لایر کـــد هدیـــه بـــرای دلجویـــی تقدیـــم کـــرده اســـت.

کیفیـت کاالهـا بـر اسـاس میـزان رضایـت مشـتریان از 

طریـق نظرسـنجی پـس از خریـد محاسـبه می شـود. 

نارضایتـی  باعـث  کـه  کاالهایـی  مرحلـه  ایـن  از  بعـد 

مشـتریان شده بررسـی می شـوند و با توجه به دالیل 

نارضایتی خریـداران اقداماتی از جمله ویرایش عکس 

محصـول، محتـوا و توضیحـات محصـول، غیرفعـال 

کـردن محصـول بـر اسـاس مسـتندات ارائه شـده و ... 

بـرای بهبـود تجربـه رضایـت مشـتریان در خریدهـای 

بعـدی انجـام می شـود.

کیفیت کاال

۸۲٫۴٪
متوسط رضایت از کیفیت کاال  

برچسـب  درج  بـدون  تقلبـی  کاالی  شناسـایی  صـورت  در 

و  شـده  غیرفعـال  بالفاصلـه  کاال  صفحـه  »غیراصـل«، 

فروشـنده کاال تا 1۰ برابر ارزش فروش کاال جریمه می شـود. 

چنانچـه فروشـنده بار دیگر اقـدام به فـروش کاالی تقلبی 

کنـد، عـالوه بر جریمه نقدی، دسترسـی فروشـنده به گروه 

محصـول گرفتـه می شـود و در صـورت تکـرار ایـن موضـوع 

)سـومین مرتبـه( بـا فروشـنده قطـع همـکاری می شـود. 

در همـه این شـرایط، مسـئولیت کامـل جبران خدمـات برای 

مشـتریانی کـه تحـت تاثیـر ایـن تخلـف قـرار گرفته انـد، بـا 

دیجـی کاال خواهد بـود. در این شـرایط کاالی تقلبی مرجوع 

و اصـل مبلـغ بـه حسـاب مشـتری بازگردانـده خواهـد شـد.

اصالت کاال

۰٫۰۰۱٪
از کل کاالهای فروخته شده که نسبت به سال 9۸ 

به میزان %93 کاهش داشته است

کاالهایـــی کـــه نـــرخ بازگشـــت باالیـــی دارنـــد بـــه 

صـــورت منظـــم بررســـی می شـــوند و بـــر اســـاس 

پیگیـــری و نتیجـــه بـــه دســـت آمـــده، دسترســـی 

ــورد  ــی مـ ــروه کاالیـ ــه گـ ــا بـ ــندگان آن کاالهـ فروشـ

نظرســـلب می شـــود. مشـــتریان هنـــگام خریـــد 

می تواننـــد در بخـــش امتیـــاز فروشـــنده، میـــزان 

ـــال و  ـــد ارس ـــاز تعه ـــار امتی ـــت کاال را در کن ـــرخ بازگش ن

ــد.  ــی کننـ ــع، بررسـ ــه موقـ ــن بـ تامیـ

نرخ بازگشت کاال

۰٫۷٪
 از کل کاالهای فروخته شده

تامین به موقع کاال یکی از وظایف مهم فروشندگان است 

دارد.  مستقیم  تاثیر  فروشنده  هر  امتیاز  محاسبه  در  که 

به  موفق  شده  مشخص  زمان  در  فروشنده  که  هنگامی 

تامین و ارسال کاال نشود به میزان دو برابر کمیسیون فروش 

کاال جریمه خواهد شد. اگر این مورد تکرار شود و نرخ لغو 

سفارش افزایش یابد، امتیاز فروشنده کاهش چشمگیری 

پیدا می کند. عالوه بر این دسترسی فروش کاالی مذکور از 

فروشنده سلب خواهد شد. با توجه به اهمیت این موضوع 

مشکل  با  که  خریدارانی  به  دیجی کاال  مشتریان،  تجربه  در 

کد  باشند،  شده  رو  به  رو  سفارش  فرآیند  در  تامین  عدم 

تخفیف و جبران خدمات ارائه می دهد.

تامین موفق و به موقع

۹۴٫۴۷٪
 از کل کاالهای فروخته شده

فصل چهارم                      بازارگاه و کسب وکارهای ایرانی
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سال99

وش ۱۰کاالیپرفر

)تعدادی(

۱رتبه

OKStandپایهنگهدارندهگوشیوتبلتمدل
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۲رتبه

موبایل ر ژ پایهنگهدارندهشار

Hng0229مدل

رتبه

رتبه

6

9

ماسکتنفسیآسانپوش

مدلMeltblownبسته۵0عددی

آینهپدیدهشاپ

AM001مدل

۸رتبه

رپرناک کیسهفریز

مدلP1بسته100عددی

۷رتبه

ماسکتنفسیمدلملتبلون

بسته۵1عددی

۱۰رتبه

ول جاور جور کتاب1984اثر

شاهدختپاییز نشر

۵رتبه

خاکگلدانسورین

ی( رگ)10لیتر بز سایز

3رتبه

مصرفنگین دستکشیکبار

کد01بسته80عددی

۴رتبه

ورد کاغذرنگی20برگرهآ

A4 کد05سایز

فصل چهارم                      بازارگاه و کسب وکارهای ایرانی



7474گزارش سال  ۱۳۹۹

۱رتبه

گوشیسامسونگGalaxyA11SM-A115F/DSدوسیمکارت32گیگابایت

سال99

وش ۱۰کاالیپرفر

)ریالی(
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۲رتبه

GalaxyA51SM-A515F/DSNگوشیسامسونگ

دوسیمکارتظرفیت128گیگابایت

۴رتبه

iPhoneSE2020A2275گوشیاپل

128گیگابایت

3رتبه

GalaxyA21SSM-A217F/DSگوشیسامسونگ

دوسیمکارت64گیگابایت

۸رتبه

GalaxyA71SM-A715F/DSگوشیسامسونگ

دوسیمکارت128گیگابایت

۱۰رتبه

RedmiNote9Sگوشیشیائومی

M2003J6A1Gدوسیمکارت128گیگابایت

9رتبه

RedmiNote9Proگوشیشیائومی

M2003J6B2Gدوسیمکارت128گیگابایت

۵رتبه

GalaxyNote10LiteSM-گوشیسامسونگ

N770F/DSدوسیمکارت128گیگابایت

۷رتبه

GalaxyA31SM-A315F/DSگوشیسامسونگ

دوسیمکارت128گیگابایت

6رتبه

iPhone12ProMaxA2412گوشیاپل

دوسیمکارت2۵6گیگابایت

فصل چهارم                      بازارگاه و کسب وکارهای ایرانی
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تعدادی از همکاران تیم محصول- دپارتمان تکنولوژی دیجی کاال



۵

فصلپنجم

بستر فناوری

مطالعـه ایـن فصـل بـه عالقه منـدان و متخصصـان دنیـای 

پلتفـرم  فنـی  عملکـرد  از  جامـع  چشـم اندازی  تکنولـوژی 

دیجی کاال را نشـان می دهد. ما کوشـیده ایم به زبان سـاده، 

دسـتاوردهای سـال 99 را بـا نـگاه بـه ماهیـت فرایندهـای 

کالن  از  گرفتـه  قـدرت  زیرسـاخت  کنیـم.  بیـان  بخـش،  هـر 

بـا  هم تـراز  و  باهـوش  برنـدی  مصنوعـی،  هـوش  و  داده 

نمونه های اسـتاندارد جهانی از دیجی کاال سـاخته اسـت که 

بـه شـناخت روندهـای بـازار و رفتـار کاربـران کمـک می  کنـد. 

توسـعه محصوالت متنـوع با محوریـت تجـارت الکترونیک، 

ارزشی سـت کـه دیجـی کاال با هـدف بهبـود زندگـی روزمره بر 

مبنـای داده هـا و پیشـبینی نیـاز کاربرانـش دنبـال می کنـد.
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توسعهمحصول

ی باقدرتتکنولوژ زشهایماندگار ارائهراهکارهایجدیدبهکاربرانوخلقار

فراینــد توســعه محصــول در دیجــی کاال بــا محوریــت تمرکــز بــر مشــتری و نیازهــای کاربــران و بهبــود تجربــه خریــد و فــروش انجــام می شــود. ایــن رویکــرد را می تــوان نــه تنهــا در هوشــمند کــردن 

هــر کــدام از زیرگروه هــای متعــدد دیجــی کاال  مشــاهده کــرد بلکــه در راه انــدازی کســب وکارهای جدیــد کــه هــر کــدام نیازمنــد دانــش تخصصــی فنــی هســتند نیــز بــه چشــم می خــورد. در ســال 

99 تیــم تکنولــوژی دیجــی کاال در بخش هــای مختلــف دســتاوردهای متعــددی داشــت.

توسعه پنل فروشندگان 

پنـــل  بـــه  متنوعـــی  و  متعـــدد  قابلیت هـــای   99 ســـال  در 

فروشـــندگان دیجـــی کاال اضافـــه شـــد تا بـــر اســـاس تحلیل و 

بررســـی دقیق عملکـــرد، بتوانند فروش حرفه ای تـــر و مبتنی بر 

کننـــد. تجربـــه  مارکت ِپلیـــس  در  را  داده 

تبلیغات هوشمند و هدفمند

بـــا اضافـــه شـــدن امـــکان تبلیـــغ در پلتفـــرم دیجـــی کاال از ســـال 99 

ـــه  ـــود را ب ـــای خ ـــد از کااله ـــانس بازدی ـــد ش ـــندگان می توانن فروش

واســـطه تبلیغـــات کلیکـــی بـــه صـــورت هوشـــمند و هدفمنـــد 

ـــد. ـــش دهن افزای

تولد دیجی اکسپرس

سوی  از  اکسپرس«  »دیجی  نام  با  جدیدی  محصول   99 سال  در 

گسترش  راستای  در  اکسپرس  دیجی  شد؛  اندازی  راه  دیجی کاال 

شبکه توزیع و تحویل سفارش های دیجی کاال و سایر کسب وکارها 

به  تنها  نه  محصول  این  می کند.  عمل  سپاری  جمع  صورت  به 

افزایش سرعت عمل و کیفیت در ارسال سفارش ها کمک می کند 

بلکه در ایجاد اشتغال و درآمدزایی نیز ارزش آفرین است.

شروع پیندو

نقـاط  از  پاسـخ  و  پرسـش  و  کاربـران  دیـدگاه  کاال،  مشـخصات 

تمایزبخـش دیجـی کاال و سـایر پلتفرم هـای خرید و فـروش آنالین 

اسـت. در سـال 99 پینـدو بـه عنـوان یک محصـول جدیـد در قالب 

پلتفـرم ثبـت آگهـی آنالیـن خریـد و فـروش و ارائـه خدمات آغـاز به 

کار کـرد. پینـدو قـدرت گرفتـه از دیجی کاالسـت و از قابلیت اتصال 

و ارتبـاط آگهی هـا بـه کاالهـا برخـوردار اسـت.
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دپارتمان تکنولوژی دیجی کاال
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ی زیرساختتکنولوژ

دههامیلیونکاربر کالندادههابرایپاسخگوییبهنیاز یقدرتگرفتهاز بستر

پلتفــرم دیجــی کاال بــه واســطه میلیون هــا کاربــر فعــال و چندیــن زیرمجموعــه، بزرگتریــن و پویاتریــن اکوسیســتم زیرســاخت را در فضــای کســب وکار آنالیــن ایــران دارد. ایجــاد هرگونــه تســهیالت، 

تجهیــزات و فراینــد بــرای تمــام بخش هایــی کــه مســتقیم و غیــر مســتقیم بــا مشــتریان و نیازهــای آنهــا ســر و کار دارنــد نیازمنــد برخــورداری از زیرســاخت کارآمــد بــرای ســازگار کــردن اســتراتژی های 

کســب وکار بــا بخش هــای عملیاتــی دیجی کاالســت. در ســال 99 تیــم زیرســاخت دیجــی کاال در بخش هــای مختلــف دســتاوردهای متعــددی داشــت:

از 3۰۰ هزار کاربر به طور همزمان  اکنون بیش 

باشند،  فعال  دیجی کاال  پلتفرم  در  می توانند 

یعنی 3 برابر ظرفیت تماشاگران استادیوم آزادی.

کاربر همزمان

۳۰۰+هزار

با توسعه سیستم متمرکز و جامع مرکز تماس، 

توان پاسخگویی دیجی کاال به کاربران در سال 

99 به اندازه 2۰۰ درصد رشد داشته است.

رشد توان پاسخ گویی

۲۰۰٪

شناســـایی 2۰ هزار فعالیت مخرب در ســـال 99 

به دلیل توســـعه سیســـتم امنیتی دیجی کاال 

امکان پذیر شـــد. 

شناسایی فعالیت مخرب

۲۰هزار

زیرساخت دیجی کاال اکنون این توانایی را دارد که امنیت پلتفرم را بدون ایجاد محدودیت برای حضور همزمان صدها هزار کاربر در وب سایت و اپلیکیشن تأمین کند.
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دپارتمان تکنولوژی دیجی کاال
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تعدادی از همکاران تیم زیرساخت- دپارتمان تکنولوژی دیجی کاال
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ی هوشتجار

ردوکالن
ُ

یهایخ ورفتارهایکاربرانبرایکمکبهتصمیمگیر وندهایبازار شناختر

رشد سریع دیجی کاال نیازمند هوش تجاری سرشار است. حجم عظیم داده هایی که روزانه در دیجی کاال به واسطه رفتار میلیون ها کاربر می تواند به اطالعات مفید برای تصمیم گیری های بزرگ 

تبدیل شود، نشان دهنده اهمیت هوش تجاری است. گزارش های این بخش از دیجی کاال مثل چراغ راه برای تمام بخش ها عمل می کند؛ از جشنواره های موفق و تحلیل روندهای بازار گرفته تا 

داشبوردهای بازاریابی و فروش. یکی از فعالیت های هوش تجاری در پلتفرم های تجارت الکترونیک مانند دیجی کاال به جشنواره های بزرگ و شگفت انگیزهای روزانه مربوط می شود.

داشــبوردهای هــوش تجــاری بــه دیجــی کاال کمــک می کننــد تــا در جشــنواره های بــزرگ و شــگفت انگیزهای روزانــه بــا اســتفاده از ابزارهــای اعتبارســنجی از ارائــه کاالهــای تقلبــی یــا درج 

تخفیف هــای کاذب جلوگیــری شــود، فروشــندگان حضــور عادالنــه ای در مارکت ِپِلیــس داشــته باشــند و در نهایــت تجربــه خوشــایندی بــرای فروشــندگان و مشــتریان رقــم بخــورد. 

از 1 میلیـــون و 1۸3 هـــزار و ۴62 کاالی راه یافته به جشـــنواره 

در جشـــنواره یلدای شـــگفت انگیز، 99٫9 درصـــد به صورت 

ماشـــینی تأیید شـــدند. 1۸۰ هـــزار کاال نیز به دلیل نداشـــتن 

بهتریـــن قیمـــت 3۰ روز گذشـــته یا داشـــتن تخفیف کاذب 

برای حضور در جشـــنواره تأیید نشـــدند.

از 91 هـزار و ۴7۴ کاالی راه یافتـه به جشـنواره 99/9/9، تایید 

75 درصـد آنهـا به صورت ماشـینی انجام شـد.

تایید٪۹۹٫۹کاالهاتایید٪۷۵کاالها

فصل پنجم                      بستر فناوری
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تعدادی از همکاران تیم هوش مصنوعی- دپارتمان تکنولوژی دیجی کاال
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اقداماتی که به طور مستقیم در تجربه کاربران به هنگام خرید اثرگذار هستند:

هوشمصنوعیوکالنداده

هوشمصنوعی ایرانبااستفادهاز سراسر ایجادتجربهخریدیکسانبرایهمهدر

ــه  ــد. روزان ــتفاده می کن ــران اس ــاز کارب ــا نی ــط ب ــای مرتب ــی بخش ه ــرد در تمام ــود عملک ــرای بهب ــی ب ــوش مصنوع ــت ه ــک، از قابلی ــارت الکترونی ــی تج ــای بین الملل ــا پلتفرم ه ــو ب ــی کاال همس دیج

هــزاران کاربــر در پلتفــرم دیجــی کاال حضــور دارنــد و رفتارهــای آنهــا بــه داده هــای ارزشــمند تبدیــل می شــود؛ کالن داده هایــی کــه دیجــی کاال می کوشــد هوشــمندانه از آنهــا بــه نفــع بهبــود تجربــه 

کاربــران یــاد بگیــرد و مطابــق بــا آن عمــل کنــد. در ســال 99 تیــم هــوش مصنوعــی و کالن داده دســتاوردهای متعــددی داشــت:

موتور جستجو )Search engine( در دیجی کاال یکی از نقاط تماس مهم و اصلی در سفر 

کاربر به هنگام خرید است. دیجی کاال می کوشد نسبت به آنچه کاربران جستجو می کنند 

آگاه و حساس باشد تا آنها را در کوتاه ترین زمان ممکن به کاالی مورد نیاز برساند. در 

سال 99 چند ویژگی به الگورتیم جستجوی دیجی کاال افزوده شد. هم اکنون نرخ تبدیل 

جستجو )search conversion rate( نسبت به عدم جستجو ۸ برابر بیشتر است.

بهبود موتور جستجو

دیجـــی کاال می کوشـــد تـــا عالیق کاربـــران را بـــا توجـــه به آنچـــه جســـتجو می کنند 

پیشـــبینی کنـــد و بر اســـاس تعامل هـــا و رفتارهـــای همه کاربـــران، همـــراه خوبی 

در رســـیدن هرچـــه ســـریع تر آنها بـــه کاالی مورد نظـــر باشـــد. در ســـال 99 عملکرد 

سیســـتم هوشـــمند پیشـــنهاد دهنـــده )Recommendation system( دیجی کاال 

توانســـت رشـــد 3۰ درصـــدی اســـتفاده از این سیســـتم را تجربـــه کند.

بهبود سیستم هوشمند پیشنهاد دهنده

فصل پنجم                      بستر فناوری
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میگذارند: تجربهکاربراناثر بخشهایمختلفبر در اقداماتیکهباکمکبهرشدکسبوکار

بـا  محصـوالت  صفحـه  در  کاربـران  نظـرات  بررسـی 

دیجـی کاال  در  کاالیـی  تنـوع  صعـودی  رونـد  بـه  توجـه 

از جایـگاه مهمـی برخـوردار اسـت. در سـال 99 تأییـد یـا 

رد نظـرات بـا اسـتفاده از ابزارهـای یادگیـری ماشـین و 

هـوش مصنوعـی امکان پذیر شـداکنون نظـارت بر 75 

درصـد نظـرات بـا اسـتفاده از هـوش مصنوعـی انجـام 

می شـود. ایـن قابلیـت، بررسـی 1۰ هـزار نظـر در روز را بـه 

5۰ هـزار نظـر رسـانده اسـت.

محتوا

از  یکـــی  منتخـــب،  کاالهـــای  فـــروش  پیشـــبینی 

معیارهـــای اصلـــی در تخفیف های شـــگفت انگیز و 

جشـــنواره های بـــزرگ دیجی کاالســـت. ســـال 99 تیم 

هـــوش مصنوعـــی دیجـــی کاال بـــا ارائـــه الگوریتمی 

توانســـت میزان فروش هرکدام از کاالها را پیشبینی 

کند. ایـــن الگوریتم هـــا نه تنهـــا در بازاریابـــی که در 

بخـــش بازرگانـــی هـــم می توانـــد بـــه فروشـــندگان 

کمک کنـــد تـــا کاالها را بـــه تعـــداد مناســـب تأمین 

کننـــد و در جشـــنواره ها شـــرکت دهند.

بازاریابی و بازرگانی

شناسـایی تقلب به هنـگام خرید آنالیـن دغدغه تمامی 

پلتفرم هـای خریـد و فـروش آنالیـن اسـت. ایـن پـروژه در 

سال 99 در تیم هوش مصنوعی و کالن داده دیجی کاال 

آغـاز بـه کار کـرد. در ایـن اقـدام، مشـتریان تکـراری کـه بـه 

ویـژه در جشـنواره های بزرگ دیجی کاال با سـوء اسـتفاده 

بـه خریـد  از کدهـای تخفیـف مشـتریان جدیـد، دسـت 

پـروژه  ایـن   99 سـال  در  می شـوند.  شناسـایی  می زننـد 

توانسـت روزانـه 1 میلیـارد لایر صرفه جویـی ایجـاد کنـد.

امنیت



سال99 یبستهبندیدیجیکاالدر وژهبهینهساز پر

هـــوش  پروژه هـــای  از  یکـــی   Bin Packing پـــروژه 

مصنوعـــی در بخـــش عملیـــات در ســـال 99 اســـت 

کارتن هـــای  از  بهینـــه  اســـتفاده  هـــدف  بـــا  کـــه 

بســـته بندی بـــر اســـاس انـــدازه ونـــوع ســـفارش ها 

و بـــر مبنـــای الگوریتم هـــای مختلـــف اجـــرا شـــده 

ــارد  ــش 1۰ میلیـ ــر کاهـ ــالوه بـ ــدام عـ ــن اقـ ــت. ایـ اسـ

ــه  ــر بـ ــاه، منجـ ــات در دو مـ ــای عملیـ ــی هزینه هـ ریالـ

صرفه جویـــی قابـــل توجـــه کاغـــذ شـــد. تـــا پیـــش 

دیجـــی کاال  در  ســـفارش ها  بنـــدی  بســـته  ایـــن،  از 

ــود.  ــدازه بـ ــوع و انـ ــد نـ ــه چنـ ــدود بـ محـ

عملیات

87

۷۲۲،۵6۲،۸۳۱سانتی متر مربع
کاهش در مصرف جعبه در یک ماه

نجات ۲٬۵۰۰درخت

۴٫6میلیون لیتر صرفه جویی در مصرف آب

٪۱۰کاهش در مصرف کاغذ دیجی کاال

فصل پنجم                      بستر فناوری
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لجستیکهوشمنددیجیکاال

زیرســاخت فنــاوری دیجــی کاال نــه تنهــا در پلتفــرم، یعنــی جایــی کــه کاربــران در نقش هــای مشــتری و فروشــنده بــا یکدیگــر در تعامــل هســتند، بلکــه در بخــش عملیــات و بــه طــور خــاص در مرحلــه 

توزیــع و تحویــل ســفارش ها نیــز هوشــمندانه بــه کار خــود ادامــه می دهــد. لجســتیک هوشــمند دیجــی کاال در ســال 99 چنــد دســتاورد بــزرگ  داشــت: 

جذب رانندگان خویش فرما جهت همکاری در 

شبکه جمع سپاری دیجی اکسپرس

دیجی اکسپرس
پلتفرم مبتنی بر جمع سپاری

1800سفارش تحویلبیشاز

به  که  هستند  شهری  مبلمان  از  بخشی  هوشمند  *گنجه های 

صورت نقاطی برای برداشتن و یا قراردادن کاال در نزدیکی مشتری 

تعبیه شده اند. این پروژه لجستیکی که در ابتدای راه خود قرار دارد 

توزیع  شبکه  در  مشتریان  برای  سریع تر  و  آسان تر  خرید  هدف  با 

دیجی کاال ایجاد شده است.

گنجه های هوشمند*

کاهش 2٬۸۰۰ کیلومتری مسیر

و کاهش 3۰۰٬۰۰۰ لیتری مصرف سوخت در ماه

بهینه سازی مسیر
توسط هوش مصنوعی
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فصلششم

کاالها و برندها

این فصـــل با تحلیل ســـهم فـــروش کاالهـــای ایرانی در 

مقابـــل کاالهـــای خارجـــی و همچنیـــن پـــر فروش ترین 

دیجـــی کاال  در  خارجـــی  و  داخلـــی  برندهـــای  و  کاالهـــا 

چشـــم اندازی مفیـــد و جامع نســـبت بـــه رفتـــار کاربران 

ایرانـــی در خرید آنالیـــن ارائه می دهد. برخـــورداری از این 

بینـــش در تصمیم گیری های کالن فعـــاالن عرصه تجارت 

اســـت. اثرگذار  ایـــران  الکترونیک 
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پرفروش ترین های دوربین )ریالی(پرفروش ترین های لپ تاپ )ریالی(پرفروش ترین های موبایل )ریالی(

Galaxy A51 SM گوشی سامسونگ

Dual Sim/128 GB

۱رتبه

لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو

Ideapad 330 - NXB1788325

۱رتبه

دوربین عکاسی چاپ سریع فوجی فیلم

Instax Mini 9260095

۱رتبه

Galaxy A21S SM/Dual Sim/64 GB   |   گوشی سامسونگ

Galaxy A31 SM/Dual Sim-128 GB   |   گوشی سامسونگ

Galaxy A11 SM/Dual Sim/32 GB/2 GB RAM   |   گوشی سامسونگ

iPhone 12 Pro Max/Dual Sim-128 GB   |   گوشی اپل

۲

۴

۳

۵

Ideapad 330 - E904246   |   لپ تاپ ۱۵ اینچی لنوو

ZenBook Duo UX481FLC   |   لپ تاپ ۱۴ اینچی ایسوس

VivoBook X540YA    |   لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسوس

VivoBook X543MA   |   لپ تاپ ۱۵ اینچی ایسوس

۲

۴

۳

۵

DC III1856080/18-55 لنز   |    EOS 2000D دوربین دیجیتال کانن

IS II870282/18-55 لنز   |    EOS 2000D دوربین دیجیتال کانن

DC III777295/18-55 لنز   |    EOS 4000D دوربین دیجیتال کانن

 f/3.5-5.6/135-18 لنز   |    EOS 80D EF S دوربین دیجیتال کانن

۲

۴

۳

۵

پرفروش ترین های تلویزیون )ریالی(پرفروش ترین های کنسول بازی )ریالی(پرفروش ترین های ساعت هوشمند )ریالی(

ساعت هوشمند سامسونگ

Galaxy Watch Active2 )44mm(

۱رتبه

 PlayStation 4 Slim  سونی

Region 2 CUH-2216B/1 TB

۱رتبه

X.Vision هوشمند LED تلویزیون

43XT745 ۴3 اینچ

۱رتبه

Mi Band 5 Global Version3232170   |   مچ بند هوشمند شیائومی

Band 5 Global2022788   |   مچ بند هوشمند آنر

 Mi Band 4 Global1739379   |   مچ بند هوشمند شیائومی

Aluminum Case Sport Band 44mm    |    ۵ ساعت هوشمند اپل واچ

۲

۴

۳

۵

 Region 2 CUH-7216B/1 TB مدل   |   PlayStation 4 Pro 2018

Region 2 CUH-2216B/1 TB دو دسته   |    PlayStation 4 Slim  سونی

Region 2 CUH-7216B/1 TB مدل   |   Xbox One S ALL DIGITAL

 Region 2 CUH-7216B/1 TB مدل   |   Playstation 4 Pro

۲

۴

۳

۵

5۰ اینچ SSD-50SA1560Uتلویزیون LED هوشمند اسنوا   |   

  |   X.Vision هوشمند LED تلویزیون

   |   X.Vision هوشمند LED 55  تلویزیونXT540 55 اینچ

    49XK580 ۴9 اینچ

     43D3000i ۴3 اینچ    |   TCL هوشمند LED تلویزیون

۲

۴

۳

۵
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پرفروش ترین های لوازم برقی شخصی )ریالی(پرفروش ترین های یخچال و فریزر )ریالی(پرفروش ترین های شست وشو و نظافت )ریالی(

ماشین لباسشویی پاکشوما

TFU-94407 9 کیلوگرم 

۱رتبه

یخچال ایستکول

TM-835100989

۱رتبه

TFU-74401 ماشین لباسشویی پاکشوما   |   7 کیلوگرم

Turbo 2000330118   |   جارو برقی پارس خزر

MDF 143021787492   |   ماشین ظرفشویی پاکشوما

TFU-84401  ماشین لباسشویی پاکشوما   |   ۸ کیلوگرم

۲

۴

۳

۵

BFN22D-M/TP399926   |   یخچال و فریزر امرسان

LRDST170WD-FRZNF170211877   |   یخچال و فریزر دوقلوی پارس

TFH14T130804    |   یخچال و فریزر امرسان

RPD-COL-0131089127   |   یخچال و فریزر فیلور

۲

۴

۳

۵

پرفروش ترین های پوشاک زنانه )ریالی(پرفروش ترین های پوشاک مردانه )ریالی(پرفروش ترین های کفش دخترانه )ریالی(

هودی مردانه به رسم طرح یوونتوس

کد 1۸۸

۱رتبه

تی شرت زنانه 

طرح آرزو - کد 23

۱رتبه

کفش مخصوص پیاده روی

J2-BkK

۱رتبه

FSH-YL12   |   کفش پیاده روی

FSH-BK12   |   کفش پیاده روی

BARSA-SO   |   کفش مخصوص پیاده روی

BKG1730   |   کفش مخصوص پیاده روی

۲

۴

۳

۵

سوییشرت مردانه باینت   |   1-563

جوراب مردانه مشکی آریان نخ باف   |   بسته 6 عددی پنجه گیری شده

زیرپوش مردانه بی تی پی   |   ۰2

btt 1-323   |   تی شرت آستین کوتاه مردانه باینت

۲

۴

۳

۵

تی شرت زنانه   |   طرح نگاه - کد 1۰5

تی شرت زنانه   |   طرح سرنوشت، آرزو، عشق

0E-33985512   |   کاپشن زنانه مانگو

مانتو و شلوار زنانه   |   ولی عصر مدل 1۰3۰۴

۲

۴

۳

۵

اپیالتور براون

Soft Perfection

۱رتبه

S8590   |   اتو مو رمینگتون

2736E   |   سشوار چرخشی بابلیس

 SY-1300   |   سشوار سایونا

GM-2972   |   برس حرارتی جیمی

۲

۴

۳

۵

فصل ششم                      کاالها و برندها



9292گزارش سال  ۱۳۹۹

پرفروش ترین های آالت موسیقی )ریالی(پرفروش ترین های کتاب )ریالی(پرفروش ترین آلبوم های موسیقی )ریالی(

خراسانیات

محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان

۱رتبه

تختخوابت را مرتب کن

ژنرال ویلیام اچ. مک ریون

۱رتبه

پیانو دیجیتال یاماها

P-125 

۱رتبه

افسانه چشم هایت   |   همایون شجریان و علیرضا قربانی

ایران من   |    همایون شجریان و سهراب پورناظری

امشب کنار غزل های من بخواب   |   همایون شجریان

بیداد    |   محمدرضا شجریان

۲

۴

۳

۵

1984    |   جورج اورول/ نشر شاهدخت پاییز

سه دقیقه در قیامت   |   نویسندگان انتشارات شهید ابراهیم هادی

خودت را به فنا نده   |   گری جان بیشاپ

خودت باش دختر   |   ریچل هالیس

۲

۴

۳

۵

P-45 B    |   پیانو دیجیتال یاماها

YDP-144   |   پیانو دیجیتال یاماها

C40   |   گیتار کالسیک یاماها

گیتار کالسیک رویال   |   028

۲

۴

۳

۵

پرفروش ترین های نوشیدنی )ریالی(پرفروش ترین های کنسرو و غذای آماده )ریالی(پرفروش ترین های صیفی و سبزیجات  )ریالی(

قارچ دکمه  ای کامل مالرد

۴۰۰ گرم

۱رتبه

کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی طبیعت

1۸۰ گرم/ بسته ۴ عددی

۱رتبه

چای صبحانه معطر شهرزاد

 5۰۰ گرم

۱رتبه

گوجه فرنگی بوته ای متین بلوط   |   1 کیلوگرم

قارچ دکمه  ای ورقه ای مالرد   |   5۰۰ گرم

سیب زمینی بلوط   |    2 کیلوگرم

سبزی خوردن دکتر بیژن   |   1۸۰ گرم

۲

۴

۳

۵

کنسرو ماهی تون در روغن گیاهی طبیعت   |   1۸۰ گرم

کنسرو ماهی تون در روغن تحفه   |   1۸۰ گرم

کنسرو ماهی تن در روغن مایع ساحل   |   1۸۰ گرم

کنسرو ماهی قزل آال در روغن تحفه   |   1۸۰ گرم

۲

۴

۳

۵

چای سیاه گلستان مدل ممتاز هندوستان   |    5۰۰ گرم

 |   Super Ceylon 5۰۰ گرمچای دو غزال مدل

5۰۰ گرم

بسته کافی میت نستله   |   ۴۰۰ گرم

|   Pure Ceylon چای دو غزال مدل

۲

۴

۳

۵



9393

جشـــنواره »بهترین هـــا در کنار هـــم« در دی مـــاه 99 با حضور کســـب وکارهای 

نام آشـــنا در ســـطح شـــهر تهران و همچنیـــن در پلتفـــرم دیجی کاال برگزار شـــد. 

دیجی کاال عـــالوه بر فراهم ســـازی بســـتر مارکت ِپلیس برای ورود فروشـــندگان 

مختلـــف به بـــازار بزرگتر آنالین در ســـال های گذشـــته، این کمپیـــن محیطی را با 

نـــام جشـــنواره »بهترین ها در کنـــار هم« با هدف بیشـــتر دیده شـــدن برندها، 

تشـــویق دیگـــر کســـب  وکارهای فعـــال در حـــوزه خرده فروشـــی، هم  افزایـــی 

بازاریابـــی در فضاهای آفالین و آنالیـــن و افزایش ظرفیت بهره گیـــری از اقتصاد 

دیجیتـــال اجـــرا کـــرد. در این کمپیـــن تبلیغـــات محیطی کـــه یکـــی از اقدامات 

و دســـتاوردهای ســـرویس تبلیغـــات دیجـــی کاال )Ads service( بـــود بیـــش از 

2۴ برنـــد ایرانـــی و نماینده برند شـــرکت داشـــتند و تبلیـــغ آنها روی بیـــش از 16۰ 

بیلبـــورد، اســـترابورد، CLB  و عرشـــه پـــل به صورت ثابـــت، فعال بـــود. این یک 

رکـــورد بـــرای دیجـــی کاال و تمام کســـب  و کارهـــای همـــکار در برگـــزاری کمپین 

محیطـــی هم زمان در ســـطح شـــهر بود.

جشنوارهبهترینهاباهم

بزرگترینکمپینمحیطیتهران

فصل ششم                      کاالها و برندها



94گزارش سال  ۱۳۹۹

دیجیکاال پرجستجوترینبرندهایخارجیدر

سال1399

۱,69۷,۰۴6

6,۲۴۵,۵۷3

3۷۷٬6۸6

۱۰,۸۰3,۲۷6

دیجیکاال پرجستجوترینبرندهایایرانیدر

سال1399

9۴,۸۲3

۱۲6,۸۷۰

۱۴3,۲36

3۴۱,9۲۴

۱6۵,9۴۱

۴,6۷6,3۰6



95

است؟ دیجیکاالچقدر وشکاالهایایرانیدر در ســال 1399 حــدود %7۸ از فــروش تعدادی سهمفر

دیجــی کاال متعلــق بــه کاالهای ایرانــی بود.
تاپایانسال1399

تعدادبرندایرانی

61۵6

فصل ششم                      کاالها و برندها

تعداد کاالی فروش رفته

کاالهای خارجی کاالهای ایرانی

۷۸%

1396 1397 139۸ 1399

تعداد برند ایرانی

۱۴۵ %
رشد نسبت به سال 9۸

6٬156

2٬512

1٬763

1٬1۸۰

1396 1397 139۸ 1399



96گزارش سال  ۱۳۹۹

وشترینبرندهایایرانی پرفر
سال1399

رتبهبرندنسبتبهسال98 تغییر

وشریالی سهمفر

نامبرند

۰% 1% 2% 3% ۴%

ایکس ویژن ۰

پارس خزر ۰

پاکشوما +3

تسکو +1

اسنوا +۸2

مهیا پروتئین -3

چشمه نور -3

فوروارد +52

طبیعت +66

باینت +31



97

وشترینبرندهایخارجی پرفر
سال1399

رتبهبرندنسبتبهسال98 نامبرندتغییر

فصل ششم                      کاالها و برندها

سامسونگ ۰

شیائومی +1

اپل +3

ایسوس +1

هوآوی -3

لنوو +2

آنر ۰

نوکیا -۴

اچ پی +3

وسترن دیجیتال -1

وشریالی %۰سهمفر 5% 1۰% 15% 2۰% 25%



98گزارش سال  ۱۳۹۹

وشترینبرندهایتلویزیون پرفر

وشریالی سهمفر

سال1399

رتبهبرندنسبتبهسال98 نامبرندتغییر

ایکس ویژن

تی سی ال

جی پالس

اسنوا

سامسونگ

دوو

فیلیپس

ال جی

شهاب

پانورامیک

۰

+1

+1

+17

-3

+7

+۴

+2

۰

۰

۰% 5% 1۰% 15% 2۰% 25%



99

وادوکلن وشترینبرندهایعطر پرفر

فصل ششم                      کاالها و برندها

سال1399

رتبهبرندنسبتبهسال98 نامبرندتغییر

امپر

ژک ساف

لنکوم

اسکالره

الیک

فراگرنس ورد

اسمارت کالکشن

زوا

دیور

مای

۰

+3

+3

-1

-1

-۴

۰

+219

+1

+17

وشریالی %۰سهمفر 2% ۴% 6% ۸% 1۰% 12%



100گزارش سال  ۱۳۹۹

وشترینبرندهایدوربین پرفر
سال1399

رتبهبرندنسبتبهسال98 نامبرندتغییر

کانن

نیکون

فوجی فیلم

گوپرو

سامسونگ

وای فو

سونی

دی جی آی

پاناسونیک

گارمین

۰

۰

+2

-1

-1

+۴

۰

-2

۰

+7

وشریالی %۰سهمفر 1۰% 2۰% 3۰% ۴۰% 5۰%



101

وشترینبرندهایلپتاپوالترابوک پرفر

وشریالی سهمفر

فصل ششم                      کاالها و برندها

سال1399

رتبهبرندنسبتبهسال98 نامبرندتغییر

ایسوس

لنوو

اچ پی

ایسر

اپل

مایکروسافت

دل

هوآوی

ایسر پریدیتور

ام اس آی

۰

+1

۰

+1

-2

۰

۰

+۴

+۴

-1

۰% 1۰% 2۰% 3۰% ۴۰% 5۰%



102گزارش سال  ۱۳۹۹

ر وشترینبرندهاییخچالوفریز پرفر
سال1399

رتبهبرندنسبتبهسال98 نامبرندتغییر

امرسان

ایستکول

دوو

اسنوا

جی پالس

فیلور

پارس

سامسونگ

ایکس ویژن

تی سی ال

۰

۰

+2

+۸

+33

+3

۰

-۴

+19

+21

وشریالی %۰سهمفر 5% 1۰% 15% 2۰% 25%



103

وشترینبرندهایموادغذایی پرفر

فصل ششم                      کاالها و برندها

سال1399

رتبهبرندنسبتبهسال98 نامبرندتغییر

مهیا پروتئین

گلستان

طبیعت

پویا پروتئین

مصطفوی

کاله

نسکافه

سحرخیز

آقاجانیان

بن مانو

۰

+3

۰

+۸

-11

+11

+2

-5

-2

۰

وشریالی %۰سهمفر 2% ۴% 6% ۸% 1۰%



104گزارش سال  ۱۳۹۹

وشترینبرندهایساعتهوشمند پرفر
سال1399

رتبهبرندنسبتبهسال98 نامبرندتغییر

سامسونگ

اپل

شیائومی

آنر

امیزفیت

هایلو

هوآوی

میدسان

جی تب

گارمین

۰

۰

۰

+2

+5

+۴۰

+6

-1

+5

-5

وشریالی %۰سهمفر 5% 1۰% 15% 2۰% 25%



105

ی وشترینبرندهایکنسولولوازمجانبیباز پرفر

فصل ششم                      کاالها و برندها

سال1399

رتبهبرندنسبتبهسال98 نامبرندتغییر

سونی

مایکروسافت

تسکو

دابی

الجیتک

اسپارک فاکس

ونوس

یورو کوانتوم

ایکس باکس

ایکس پی- پروداکت

۰

۰

۰

۰

+17

+12

+19

-5

۰

-3

وشریالی %۰سهمفر 1۰% 2۰% 3۰% ۴۰% 5۰%



106گزارش سال  ۱۳۹۹

وشترینبرندهایگوشیموبایل پرفر
سال1399

رتبهبرندنسبتبهسال98 نامبرندتغییر

سامسونگ

شیائومی

اپل

هوآوی

آنر

نوکیا

ایسوس

ارد

دوجی

موتوروال

۰

+2

+3

-2

۰

-3

۰

+1

+1

+3

وشریالی %۰سهمفر 1۰% 2۰% 3۰% ۴۰% 5۰%



۷

فصلهفتم

رویدادها
و مسئولیت اجتماعی

در ایـــن فصـــل بـــا رویکـــردی توصیفـــی بـــه فعالیت هـــای 

از  می اندازیـــم،  نگاهـــی   99 ســـال  در  دیجـــی کاال 

تصمیم هـــای تأثیرگـــذار بـــر اکوسیســـتم کســـب وکارهای 

آنالیـــن تـــا رویدادهایـــی کـــه بـــه دلیـــل شـــیوع ویـــروس 

ــای  ــدند. از بازدیدهـ ــزار شـ ــن برگـ ــورت آنالیـ ــه صـ ــا بـ کرونـ

صـــورت گرفتـــه از مرکـــز پـــردازش ســـفارش های دیجـــی کاال 

تـــا اقداماتـــی کـــه در راســـتای تحقـــق مســـئولیت اجتماعـــی 

ســـازمانی انجـــام شـــد. 



108گزارش سال  ۱۳۹۹

ـــه  ـــا هم ـــی کاال ب ـــرایط دیج ـــن ش ـــرد. در ای ـــر ک ـــان را غافل گی ـــا جه ـــروس کرون ـــیوع وی ش

تـــوان تـــالش می کنـــد تـــا همزمـــان کنـــار مشـــتریان، همـــکاران خـــود، مشـــاغل، کادر 

درمـــان قهرمـــان و جامعـــه باشـــد و ســـهم کوچکـــی در حـــل ایـــن مســـئله بـــزرگ جهانـــی 

ـــای  ـــکاری نهاده ـــا هم ـــرایط ب ـــن ش ـــه در ای ـــت ک ـــد اس ـــی کاال متعه ـــد. دیج ـــته باش داش

ـــه  ـــتریان، توج ـــه مش ـــانی ب ـــتا خدمات رس ـــن راس ـــد و در ای ـــل باش ـــی از راه ح ـــط بخش مرتب

ـــی  ـــئولیت اجتماع ـــن مس ـــب وکارها را مهمتری ـــتیبانی از کس ـــان و پش ـــالمت کارکن ـــه س ب

خـــود در ایـــن روزهـــا می دانـــد. دیجـــی کاال بـــه عنـــوان ســـازمانی بـــزرگ بـــا ذینفعـــان 

ـــی داد.  ـــه م ـــا ارائ ـــل کرون ـــا معض ـــورد ب ـــرای برخ ـــی ب ـــای گوناگون ـــد راهکاره ـــدد بای متع

ــوج اول  ــی از مـ ــراس ناشـ ــه از هـ ــود کـ ــرو بـ ــی روبـ ــران و خریدارانـ ــا کاربـ ــو بـ از یک سـ

کرونـــا بیـــش از پیـــش نســـبت بـــه خریـــد آنالیـــن اقبـــال نشـــان می دادنـــد، از ســـوی 

ــازمان در  ــای سـ ــه بقـ ــت کـ ــی می دانسـ ــون همکارانـ ــود را مدیـ ــت خـ ــر موجودیـ دیگـ

گـــروی ســـالمت آنهـــا بـــود. ســـفارش هایی کـــه شمارشـــان بـــه طـــرز چشـــم گیری 

ــت  ــع، محدودیـ ــه تبـ ــانی و بـ ــروی انسـ ــود نیـ ــو و کمبـ ــود از یک سـ ــه بـ افزایـــش یافتـ

در پـــردازش ســـفارش ها بـــه تناقضـــی بـــزرگ در دوران قرنطینـــه تبدیـــل شـــده بـــود. 

تصمیـــم دیجـــی کاال راهـــی میانـــه بـــود؛ اســـتخدام 2۰۰۰ همـــکار در بخـــش عملیـــات بـــا 

رعایـــت اصـــول بهداشـــتی و پروتکل هـــا بـــرای رســـیدگی بـــه ســـفارش های کاربـــران. 

بحـــران کرونـــا بـــا افت وخیزهـــای فـــراوان تـــا پایـــان ســـال 99 همـــراه دیجـــی کاال بـــود 

و بـــر تمامـــی عرصه هـــای زیســـت و تجربـــه مشـــتریان ســـایه افکنـــد. نحـــوه برخـــورد 

ـــاب  ـــه بازت ـــود بلک ـــی کاال ب ـــرای دیج ـــد ب ـــه جدی ـــک تجرب ـــا ی ـــه تنه ـــا ن ـــا کرون ـــی کاال ب دیج

ـــت. ـــب وکارها داش ـــل کس ـــازی و محاف ـــانه های مج ـــیه رس ـــن و حاش ـــترده ای در مت گس

وندهویژهسال1399 وناپر کر
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کلیـــدواژه ســـال 99 کرونا بود که تأثیـــر قابل توجهی بـــر همه اقدامات داشـــت. با 

این حال این ســـال با تصمیمات مهمـــی در دیجی کاال همراه بـــود از رونمایی هویت 

جدیـــد بصری برنـــد دیجی کاال، توســـعه گـــروه دیجی کاال بـــا تولد کســـب وکارهای 

جدید، تا پـــروژه کارآفرینی بومـــی و محلی.  

تصمیمهایمهمسال1399

تجربه خوشـــایند خرید و فـــروش، باور اصلی دیجی کاال در طـــول فعالیت خود بوده 

اســـت. رونمایـــی از هویت بصری جدیـــد دیجی کاال و اســـتفاده از طـــرح لبخند نیز در 

همین مســـیر و با هـــدف نقش بســـتن لبخند بر چهـــره تمام مخاطبـــان دیجی کاال 

در ســـال 99 انجام شـــد. بعد از گذشـــت بیش از 1۰ ســـال از آغاز فعالیت دیجی کاال و 

تبدیل شـــدن بـــه بزرگترین فروشـــگاه آنالیـــن ایـــران و خاورمیانه انجـــام این حرکت 

بهانـــه خوبی بـــرای نمایـــش واقعی لبخنـــد برای همه اســـت. هویت بصـــری جدید 

برنـــد دیجـــی کاال همزمان با رونمایـــی از گزارش ســـال 9۸ به اطالع عموم رســـید.

داستانیکلبخند

فصل هفتم                      رویدادها و مسئولیت اجتماعی
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محصــوالت بومــی و محلــی بــا نشــان مخصــوص در صفحات 

کاالهــا متمایــز شــده اند.

امـــکان عرضـــه محصـــوالت بومـــی و محلـــی در پلتفـــرم مارکت ِپلیـــس دیجـــی کاال، 

قابلیـــت جدیـــدی بـــود کـــه پاییـــز 99 در پـــروژه کارآفرینـــی بومـــی دیجـــی کاال محقـــق 

شـــد. ایـــن پـــروژه چشـــم اندازی بلندمـــدت بـــرای دعـــوت از تمامـــی فروشـــندگان 

ایـــن  از  اســـتقبال  بـــرای  مشـــتریان  نیـــز،  و  اصیـــل  و  بومـــی  محصـــوالت  بالقـــوه 

محصـــوالت دارد و تـــالش بـــرای محرومیت زدایـــی، تســـهیل اشـــتغال زایی و ایجـــاد 

ـــترش  ـــق گس ـــتایی از طری ـــعه یافته روس ـــر توس ـــق کمت ـــدار در مناط ـــدی پای ـــان درآم جری

تجـــارت الکترونیـــک، هـــدف دیجـــی کاال در ایـــن طـــرح حمایتـــی اســـت. دیجـــی کاال 

امـــکان عرضـــه محصـــوالت بومـــی روســـتاییان را در راســـتای تحقـــق مســـئولیت 

ـــیاری  ـــا بس ـــاری کرون ـــی از بیم ـــران ناش ـــه بح ـــرده ک ـــم ک ـــی فراه ـــود در حال ـــی خ اجتماع

ـــای  ـــروش کااله ـــان، ف ـــن می ـــت. در ای ـــرده اس ـــه ک ـــکل مواج ـــا مش ـــب وکارها را ب از کس

ـــالوه  ـــنده، ع ـــزار فروش ـــش از 15۰ ه ـــا بی ـــی کاال ب ـــس دیج ـــی در مارکت ِپلی ـــی و محل بوم

بـــر اشـــتغال پایـــدار و توانمندســـازی روســـتاییان، باعـــث تمرکززدایـــی و تســـهیل 

دسترســـی فروشـــندگان بالقـــوه در خـــارج از تهـــران و مراکـــز اســـتان ها می شـــود.

در حـــال حاضـــر تعـــداد کاالهـــای بومـــی و محلـــی در دیجـــی کاال از مـــرز ۴ هـــزار کاال و 

تعـــداد فروشـــنده ها نیـــز از یـــک هـــزار فروشـــنده عبـــور کـــرده اســـت.

پروژهکارآفرینیبومیومحلی آغاز
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زبانخودشان دیجیکاالاز بومیمحلیفعالدر کسبوکار قصهچهار

می شود.  تولید  خوبی  خیلی  صیفی جات  ما  روستای  در 

نگهدارنده  و  افزودنی  مواد  بدون  و  محلی  ما  محصوالت 

بدون  را  محصوالت  گرفتیم  تصمیم  گذشته  سال  هستند. 

آنالین  فروش  با  بفروشیم.  دیجی کاال  طریق  از  و  واسطه 

می توانیم از همه جای ایران مشتری داشته باشیم. دیجی کاال 

این فرصت را فراهم کرد که تولیدات محلی روستاها دیده شود.

بیلوداس
)خوزستان- رامهرمز- دهستان باصدی حاج بارون(

محصوالت  فروش  برای  بتوانم  داشتم  دوست  همیشه 

عشایر کاری کنم. این که با زحمت محصول را تولید می کردند 

اما موقع فروش مثل اکثر تولیدکنندگان محصوالت بومی با 

بازار و واسطه مواجه می شدند. تااین که در جلسات  مشکل 

عشایر  هم  آنالین  فروش  با  شدم.  آشنا  دیجی کاال  با  اداری 

منتفع هستند و هم محصول مستقیم به مشتری می رسد.

محصوالتاوبا
)آذربایجان شرقی- خمارلو(

در پارکینـگ خانـه ام بـا سـرمایه کم شـروع کـردم. ابتـدا فقط 

تـا این کـه در نمایشـگاهی فـروش داشـتم.  سـرگرمی بـود 

نهایـت  در  و  کـرد  کنـد  را  کار  کرونـا  بیمـاری  و  کـم  سـرمایه 

نمایشـگاه هـم تعطیـل شـد. بـرای حفـظ درآمـد، فـروش در 

فضای مجازی را شـروع کردم و با دیجی کاال آشـنا شـدم. االن 

محصوالتـم را خـارج از بـازار محلـی بفـروش می رسـانم.

چرممادر
)خراسان شمالی- شیروان(

مـادر سـه فرزنـد هسـتم. از وقتـی بـه یـاد دارم مـادرم را در 

حـال قالی بافـی و سـوزن دوزی دیـدم. ایـن تنهـا منبـع درآمد 

مـا اسـت. اینجـا فـروش زیـادی نداریم. اگـر مسـافری می آمد 

محصـوالت  گفـت  مسـافرها  از  یکـی  روزی  می کـرد.  خریـد 

هسـت  سـخت  روسـتا  از  ارسـال  بفروشـم.  دیجـی کاال  در  را 

بااین حـال وقتی اولین سـفارش آمد خیلی خوشـحال شـدم.

صندوقخردزنانعشایر
)کرمان- ریگان- روستای علی آباد(

فصل هفتم                      رویدادها و مسئولیت اجتماعی
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ــت. از  ــران روبروسـ ــعت ایـ ــه وسـ ــی بـ ــا مخاطبانـ ــت و بـ ــی اسـ ــدی ملـ ــی کاال برنـ دیجـ

کالن شـــهرها تـــا دور افتاده تریـــن نقـــاط روســـتایی ایـــران پهنـــاور، می تواننـــد از 

دیجـــی کاال ســـفارش دهنـــد یـــا محصـــوالت خـــود را در بســـتر آن بـــه فـــروش برســـانند. 

ــه  ــرح کـ ــن طـ ــورد. در ایـ ــد خـ ــران کلیـ ــه ایـ ــرای همـ ــی کاال بـ ــفند 99 پویـــش دیجـ اسـ

همزمـــان بـــا طـــرح هفته هـــای خریـــد اینترنتـــی )پیشـــنهاد شـــده از ســـوی اتحادیـــه 

ـــک  ـــی ی ـــای زمان ـــب در بازه ه ـــه ترتی ـــی کاال ب ـــد، دیج ـــاز ش ـــازی( آغ ـــای مج ـــب و کاره کس

ــران، خدمـــات  ــر کـــدام از اســـتان های ایـ ــازی بـــه هـ ــا دو هفتـــه ای در ســـفری مجـ یـ

ــی  ــه اهالـ ــود را بـ ــژه خـ ــنهادهای ویـ ــی و پیشـ ــتان معرفـ ــی آن اسـ ــه اهالـ ــود را بـ خـ

آن اســـتان ارائـــه کـــرد. اســـتان های کرمـــان و گلســـتان تـــا پیـــش از آغـــاز ســـال 1۴۰۰ 

در ایـــن طـــرح پوشـــش داده شـــدند. بســـیاری از کســـب وکارهای فعـــال در فضـــای 

غیـــر آنالیـــن شـــهرها و به ویـــژه نقـــاط دور افتـــاده در ایـــران همچنـــان بـــا ظرفیـــت 

پلتفرم هـــای آنالیـــن آشـــنایی کامـــل ندارنـــد. ایـــن طـــرح بـــه تمـــام بازیگـــران یعنـــی 

کاربـــران و کســـب وکارهای آنالیـــن کمـــک می کنـــد. به طـــوری کـــه کســـب وکارهای 

ـــود  ـــگاه خ ـــی کاال، جای ـــق دیج ـــداد و از طری ـــن روی ـــرکت در ای ـــا ش ـــد ب ـــی می توانن محل

را بـــه کســـب وکارهای اســـتان خـــود نشـــان دهنـــد و کســـب وکارهای آســـیب دیـــده 

از کرونـــا نیـــز می تواننـــد از ایـــن فرصـــت بـــرای عرضـــه محصـــوالت بـــه مخاطبـــان 

بیشـــتر بهـــره ببرنـــد. 

بههمهایران سفر آغاز
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اولیـــن گزارش ســـاالنه دیجـــی کاال در بهـــار 9۸ رونمایی شـــد. این گزارش که نســـخه 

تکمیـــل شـــده گـــزارش نیم ســـال 9۸ بـــود در 116 صفحـــه اطالعـــات ارزشـــمندی از 

وضعیـــت خرده فروشـــی در ایـــران و جهـــان و نیـــز جایـــگاه دیجـــی کاال در عرصـــه 

تجـــارت الکترونیک ایـــران به دســـت می دهـــد. در رویـــداد رونمایی از ایـــن گزارش، 

هم بنیانگـــذاران دیجی کاال حمید و ســـعید محمدی در مورد چشـــم انداز، ماموریت 

ارزش هـــای محوری دیجـــی کاال صحبـــت کردند. و 

سال۱۳۹۸ گزارشجامعدیجیکاالدر ونماییاز ر

شـیوه  بخـش  در  مـا  روزمـره  زیسـت  جنبه هـای  همـه  در  تأثیرگـذاری  بـر  عـالوه  کرونـا 

برگـزاری رویدادهـای دیجـی کاال هـم اثـر گذاشـت. پیـش از آن، دیجـی کاال همـواره یکی 

از پرکارتریـن کسـب وکارها در برقـراری ارتبـاط بـا مخاطبـان متنوع خـود از طریـق برگزاری 

رویـداد و همایـش بـود. مـا در سـال 99 و بـه واسـطه موج هـای مختلـف شـیوع ویروس 

کرونـا کوشـیدیم تـا بـه فعالیـت خود ادامـه دهیـم و از راه هـای ارتباطی آنالیـن، تعامل 

بـا مخاطبـان مختلـف خـود را حفـظ کنیم.

ویدادها ر

فصل هفتم                      رویدادها و مسئولیت اجتماعی
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حضور تعدادی از همکاران دیجی کاال در طرح درختکاری جنگل های هیرکانی
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از ابتـــدای فراهم ســـازی بســـتر مارکت ِپلیـــس و ورود فروشـــندگان بـــه فضـــای فـــروش در پلتفـــرم دیجـــی کاال، هـــر ســـال رویـــدادی بـــا عنـــوان گردهمایـــی فروشـــندگان دیجـــی کاال برگـــزار شـــده 

ـــا  ـــه راهکاره ـــازار و ارائ ـــت ب ـــل موقعی ـــی و تحلی ـــه بررس ـــد ب ـــود و می کوش ـــزار می ش ـــران برگ ـــب وکار در ای ـــی کس ـــا اهال ـــطه تر ب ـــر و بی واس ـــاط نزدیک ت ـــراری ارتب ـــدف برق ـــا ه ـــا ب ـــن رویداده ـــت. ای اس

بـــرای حصـــول موفقیـــت بیشـــتر و اســـتفاده از تجربـــه مشـــترک بـــرای برون رفـــت از چالش هـــا و بحران هـــا بپـــردازد. حمایـــت از کســـب وکارهای ایرانـــی یکـــی از بزرگتریـــن مســـئولیت های 

ــران و تولیدکننـــدگان ایرانـــی را  ــا فراینـــد جـــذب فروشـــندگان جدیـــد در مارکت ِپلیـــس دیجـــی کاال و همچنیـــن آمـــوزش بـــه صنعتگـ اجتماعـــی دیجی کاالســـت و ایـــن گردهمایـــی می کوشـــد تـ

ـــن،  ـــازار آنالی ـــی در ب ـــب وکارهای ایران ـــعه کس ـــد. توس ـــزار ش ـــن برگ ـــورت آنالی ـــه ص ـــداد ب ـــن روی ـــا، ای ـــروس کرون ـــیوع وی ـــگیری از ش ـــل پیش ـــه دلی ـــار و ب ـــرای اولین ب ـــال 99 ب ـــد. در س ـــریع کن ـــهیل و تس تس

ـــی  ـــن گردهمای ـــای چهارمی ـــه محوره ـــنده از جمل ـــط فروش ـــال توس ـــت ارس ـــای قابلی ـــروش و مزای ـــش ف ـــوا در افزای ـــر محت ـــروش، تأثی ـــش ف ـــرای افزای ـــتثنایی ب ـــی اس ـــی کاال فرصت ـــای دیج مگاکمپین ه

ســـالیانه کســـب وکارهای فعـــال در دیجـــی کاال بـــود کـــه در پاییـــز 99 برگـــزار شـــد.

وشندگان چهارمینگردهماییفر

فصل هفتم                      رویدادها و مسئولیت اجتماعی
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رویداد رونمایی از گزارش ســـرمایه های انســـانی دیجی کاال در زمســـتان 99 برگزار شد. 

در این گزارش که در ســـه فصل تهیه شـــده اســـت، بـــه فعالیت تیم منابع انســـانی 

دیجی کاال و روند رشـــد و مدیریت کارکنان در 1۴ ســـال فعالیت پرداخته شـــده است. 

در رویـــداد رونمایـــی از این گـــزارش، معـــاون منابع انســـانی، هم بنیانگـــذاران و نیز 

مدیران ارشـــد بخش های مختلف واحد منابع انســـانی دیجی کاال حضور داشـــتند. از 

موضوعات محوری این رویداد، گپ و گفت پیرامون شـــفافیت و ســـالمت ســـازمانی، 

تنوع شـــغلی، راهکارهای رشـــد ســـریع و فرایندهای جذب و کار در دیجی کاال بود.

گزارشمنابعانسانی ونماییاز ر

برای مشاهده گزارش، اسکن کنید 

از اولین گزارش ساالنه دیجی پی با هدف ایجاد دیدی جامع  و شفاف  از وضعیت فعالیت ها، 

عالقه مندی ها و الگوهای رفتاری کاربران ایرانی در حوزه  فعالیت های مالی در اسفند 99 

با حضور مدیرعامل دیجی کاال و مدیرعامل دیجی پی رونمایی شد. معرفی سرویس های 

دیجی پی، اهداف این مجموعه در توسعه تجارت الکترونیک و اقتصاد آنالین، کمک به 

تسهیل فرایندهای مالی در کسب وکاهای آنالین با تمرکز بر فراگیری مالی از محورهای این 

رویداد بود که در انتها با یک کنفرانس خبری مجازی همراه شد و بنیان گذاران دیجی پی به 

پرسش های خبرنگاران درباره این گزارش و فعالیت های دیجی پی پاسخ دادند.

گزارشدیجیپی ونماییاز ر

برای مشاهده گزارش، اسکن کنید 
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برنامـــه D-Talk بـــه منظور بهبـــود ارتباطـــات داخلی کارکنان دیجـــی کاال از طریـــق گفت  وگو با افـــراد متخصص در حوزه های مختلف دیجی کاال ســـاخته شـــده اســـت. البته ایـــن برنامه فقط 

یـــک برنامه گفت وگو محور نیســـت و اهدافی نظیر آگاهی همکاران از کســـب وکار و توســـعه تجـــارت الکترونیک را دنبـــال می کند. مخاطب اصلی ایـــن برنامه همه  همـــکاران دیجی کاالیی و 

تمـــام عالقه منـــدان به کار در دیجی کاال هســـتند و به واســـطه  آن می توانند با عملکرد زیرمجموعه ها و بخش های مختلف دیجی کاال آشـــنایی بیشـــتری پیدا کنند. در ســـال 99 ســـه قســـمت 

از این برنامه ســـاخته و منتشـــر شـــد. مهمان هر قســـمت مدیران بخش های مختلف دیجـــی کاال بودند.

ویدادیبرایهمکاران دیتاکها؛ر

فصل هفتم                      رویدادها و مسئولیت اجتماعی
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عملکـرد اخالقـی و پایـدار بـا مالحظـات محیـط زیسـتی و خیرخواهانـه دغدغه دیجـی کاال به عنوان کسب وکاری سـت که همـواره خواهـان اثرگذاری اجتماعی اسـت. در سـال 99 فعالیت هـای دیجی کاال 

در زمینـه مسـئولیت های اجتماعـی بـه واسـطه اضافـه شـدن واحـدی متمرکـز به تیـم ارتباطات شـرکتی دیجی کاال با قدرت بیشـتری ادامـه پیدا کـرد؛ از حمایـت از کارآفرینی بومـی گرفته تا پشـتیبانی از 

آمـوزش آنالیـن در مناطـق محـروم از تکنولـوژی آموزشـی؛ از تشـویق همکاران بـه درختکاری تا تأمیـن دوچرخه بـرای کودکان.

اقداماتمسئولیتاجتماعیدیجیکاال

بـا شـدت گرفتن شـیوع کرونـا از ابتدای سـال 99 دیجی کاال  با پیوسـتن به پویـش »ایران 

همـدل« کوشـید در کنـار تمـام مخاطبـان خـود باشـد. در چندیـن نوبـت بـرای قدردانـی 

ایـران  مختلـف  شـهرهای  در  کرونـا  سـانتر  بیمارسـتان های  در  درمـان،  کادر  عزیـزان  از 

بسـته هایی بـه رسـم سـپاس و قدردانـی اهـدا کـرد. ایـن بسـته ها بـه صـورت روزانـه بـا 

هماهنگـی و همـکاری سـازمان نظام پزشـکی کشـور، وزارت بهداشـت و کمپین نفس 

بـه بیمارسـتان های فیروزگر، سـینا و امام خمینـی در تهران و همچنین بیمارسـتان های 

کامـکار قـم، امـام رضـای مشـهد، امیـن اصفهـان، آیـت هللا روحانـی بابـل و رازی رشـت 

ارسـال شـد تـا قدردانـی کوچکـی از فـداکاری بـزرگ کادر درمـان کشـور باشـد.

با  قرنطینه کرونایی  بیماران  تصویری  ارتباط  برقراری  برای  تبلت  اهدای  همچنین 

خانواده هایشان و نیز اختصاص اعتبار خرید از دیجی کاال به 3۰۰ خانواده آسیب دیده از کرونا 

و کم برخوردار از جنوب شهر تهران  یکی دیگر از اقدامات دیجی کاال  در همدلی با مردم بود.

حذف کمیسیون برای 1۰۰۰ کسب و کار آسیب دیده در طول دوران کرونا اقدامی بود که 

در تفاهم نامه مشترک دیجی کاال، ستاد مقابله با کرونا و اتاق اصناف تهران، به اجرا درآمد 

تا در شرایط بحرانی ناشی از کرونا فروشندگان بتوانند بدون پرداخت هزینه برای پردازش، 

بسته بندی و ارسال کاال محصوالت خود را در پلتفرم مارکت ِپلیس عرضه کنند.

ونا وزهایکر ر همدلیدر
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از  دسـته  آن  کرونـا  شـیوع  دلیـل  بـه  ایـران  سراسـر  در  مـدارس  از  بسـیاری  تعطیلـی 

دانش آموزانـی را کـه سـاکن مناطق کم برخوردار از دسترسـی به تکنولوژی های آموزشـی 

و بـه ویـژه امـکان تحصیـل بـا اسـتفاده از اپلیکیشـن شـاد هسـتند بـا مشـکالت بسـیار 

بیشـتری مواجـه کـرد. دیجـی کاال بـرای کمـک بـه کاهـش ایـن مشـکل، در پـروژه اهـدای 

تبلت از سـوی سـازمان بهزیسـتی مشـارکت کرد تا در تأمین تبلت های مورد نیاز برای این 

کـودکان سـهیم باشـد. در جریـان ایـن پروژه سـفارش ۸ هزار تبلـت از سـوی دانش آموزان 

ثبت، خرید و تحویل شـد. از میان اسـتان های ایران، بیشـترین سفارش ثبت شده مربوط 

بـه دانش آمـوزان اسـتان های خراسـان رضـوی، کرمـان و آذربایجـان شـرقی بـوده اسـت.

تأمینوتوزیعتبلت؛
یعدالتآموزشی قرار راهبر قدمیدر

در اردیبهشـــت ســـال 99 و اوج فشـــارهای اقتصادی ناشـــی از بحران کرونـــا بر زندگی 

اقشـــار آســـیب پذیر کشـــور، دیجـــی کاال تصمیم گرفـــت با همـــکاری عمـــوم مردم و 

چهارســـازمان مردم نهـــاد فعال در حـــوزه آســـیب های اجتماعی، پویشـــی را با هدف 

تأمین نیازهای کاالیی اقشـــار تحت پوشـــش این ســـازمان ها برگزار کند. در این پویش 

نیکوکاران می توانســـتند از بین کاالهای موردنیاز ســـبد خرید خـــود را تکمیل کنند تا 

ایـــن کاالها بـــرای ســـازمان های مردم نهاد ارســـال  شـــود. پنجاه درصـــد از هزینه هر 

کاالی انتخابـــی بـــر عهده دیجـــی کاال بود. ایـــن پویش با مشـــارکت 1 میلیـــارد ریالی با 

موفقیـــت به پایان رســـید و دیجی کاال تالش کرد تا در شـــرایط دشـــوار اقتصادی برای 

رفع برخـــی از نیازهای اولیـــه افراد در معرض آســـیب، قدمی کوچـــک بردارد.

همهباهمهمسایهایم

فصل هفتم                      رویدادها و مسئولیت اجتماعی
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دیجـــی کاال در یلدای 99 پویش »با هم به اســـتقبال یلدا« را با همکاری ســـه ســـازمان 

مردم نهـــاد فعـــال در حـــوزه آمـــوزش و توانمندســـازی کـــودکان در معرض آســـیب، 

شـــامل انجمـــن حمایـــت از کـــودکان کار، روشـــنگران فردای کـــودک )ارفـــک( و صبح 

رویش و مشـــارکت کاربران خود، با هدف ســـاختن شب یلدایی در شـــأن خانواده این 

کـــودکان، اجرا کـــرد. در این پویش، کاربـــران دیجی کاال می توانســـتند از میان نیازهای 

اعالم شـــده از سوی ســـازمان ها، محصوالت ســـوپرمارکتی را در قالب هدیه به دست 

کـــودکان برســـاندند. در ایـــن طـــرح 2٬961 کاال بـــه ارزش 1 میلیارد لایر برای شـــب یلدای 

کودکان تأمین شـــد کـــه نیمی از هزینـــه تأمین هـــر کاال بر عهده دیجـــی کاال بود.

باهمبهاستقبالیلدا؛برایلبخندکودکان

طـــرح درختـــکاری دیجـــی کاال  در قالـــب طـــرح گســـترده »بانـــی جنـــگل« بـــا مشـــارکت 

دیجـــی کاال اجراشـــد. در ایـــن پـــروژه همزمـــان بـــا روز درختـــکاری و هفتـــه منابـــع 

ــکاران  ــام همـ ــه نـ ــی بـ ــای هیرکانـ ــی جنگل هـ ــه بومـ ــت در 9 گونـ ــی 11۰۰ درخـ طبیعـ

ــی  ــن بخشـ ــد. همچنیـ ــته شـ ــط زیســـت کاشـ ــوزه محیـ ــی کاال در حـ ــد دیجـ دغدغه منـ

ــدادی از  ــط تعـ ــتی توسـ ــای بهداشـ ــت پروتکل هـ ــا رعایـ ــا بـ ــت نهال هـ ــد کاشـ از فراینـ

ــد. ــام شـ ــیاهکل گیـــالن انجـ ــه سـ ــکاران دیجـــی کاال در منطقـ همـ

احیایجنگلهایهیرکانی مشارکتدر
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همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری، دیجی کاال در با قرار دادن 2۰ هزار بسته 

بذری در بسـته های سـفارش کاربران، تالش کرد تا فرصتی را برای یادآوری بهار و طبیعت 

در آسـتانه آغاز سـال نو و بهانه ای را برای ایجاد تجربه  کوچک محیط زیسـتی برای کاربران 

در زمینه کاشـت گیاه فراهم کند. در این بسـته های بذری که به صورت تصادفی در بازه  

زمانـی 15 تـا 22 اسـفند 99 در کارتن هـای خریـد کاربـران قـرار داده شـد یـک بسـته کوچـک 

خـاک، یک گلـدان و بذر گل جعفری قرار داشـت. 

هدیهدیجیکاالبهمشتریان
ی درختکار وز هفتهمنابعطبیعیور در

پویـــش رکاب ســـفید همزمـــان بـــا روز جهانـــی بـــدون خـــودرو از 1 مهـــر تـــا 21 مهـــر 99 

کار خـــود را آغـــاز کـــرد و  مبنـــای مشـــارکت در آن، خوانـــدن مطالـــب منتشـــر شـــده در 

ویرگـــول در زمینـــه دوچرخـــه و دوچرخه ســـواری یـــا نوشـــتن تجربـــه دوچرخه ســـواری 

ـــا محیـــط زیســـت بـــود  بـــود. دیجـــی کاال حامـــی مالـــی و معنـــوی ایـــن کمپیـــن ســـازگار ب

ـــهروندان، در  ـــام ش ـــه تم ـــی ب ـــگ رکابزن ـــج فرهن ـــیر تروی ـــی در مس ـــر همراه ـــالوه ب ـــا ع ت

ـــد. ـــهیم باش ـــد س ـــه امی ـــه خان ـــه خیری ـــودکان مؤسس ـــرای ک ـــه ب ـــن دوچرخ تأمی

ویایدوچرخهبرایکودکان رکابسفید؛تحققر

فصل هفتم                      رویدادها و مسئولیت اجتماعی
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پیـــش از شـــروع ســـال جدیـــد و در اســـفندماه 99، دیجی اســـتایل در راســـتای تحقـــق 

گوشـــه ای از آرمـــان خـــود در زمینـــه مســـئولیت  های اجتماعـــی  در کمپیـــن »چـــوب 

لباســـی« مؤسســـه خیریـــه وحـــدت شـــرکت کـــرد و ۴2۰ نـــوع پوشـــاک از جملـــه کفـــش و 

ـــتایل  ـــارکت دیجی اس ـــرد. مش ـــدا ک ـــز اه ـــن مرک ـــی ای ـــول ذهن ـــران معل ـــه دخت ـــاس را ب لب

در ایـــن طـــرح بـــه عنـــوان مرجـــع مـــد و پوشـــاک تخصصـــی در ایـــران و بـــا هـــدف 

ـــه  ـــک ب ـــرای کم ـــر ب ـــا مؤث ـــک ام ـــی کوچ ـــا گام ـــد ت ـــام ش ـــه« انج ـــرای هم ـــتایل 1۴۰۰ ب »اس

تســـاوی دسترســـی همـــه اقشـــار بـــه پوشـــاک نـــو باشـــد.

استایل۱۴۰۰

مرکـــز پـــردازش دانـــش دیجـــی کاال در تهـــران بزرگتریـــن مرکـــز پـــردازش کاال در ایـــران و منطقـــه اســـت. ایـــن مرکـــز بـــا داشـــتن فناوری هـــای نویـــن در بخش هـــای مختلـــف ورود کاال، پـــردازش، 

ـــورد  ـــده و م ـــم ش ـــز فراه ـــن مرک ـــد از ای ـــکان بازدی ـــال 96 ام ـــت. از س ـــابه اس ـــای مش ـــا نمونه ه ـــه ب ـــی در مقایس ـــطح جهان ـــرو در س ـــردازش پیش ـــز پ ـــی از مراک ـــتیک، یک ـــفارش ها و لجس ـــازی س آماده س

ـــراه  ـــال 9۸ هم ـــه س ـــبت ب ـــوری نس ـــای حض ـــدی توره ـــش 9۰ درص ـــا کاه ـــت و ب ـــرار گرف ـــا ق ـــی از کرون ـــای ناش ـــر محدودیت ه ـــت تأثی ـــال 99 تح ـــای س ـــت. بازدیده ـــه اس ـــرار گرفت ـــدان ق ـــتقبال عالقمن اس

ـــور از  ـــگاه های کش ـــجویان دانش ـــاتید و دانش ـــد و اس ـــزار ش ـــی کاال برگ ـــردازش کاالی دیج ـــز پ ـــد از مرک ـــور بازدی ـــش از 5۰ ت ـــال 99 بی ـــد. در س ـــزار ش ـــتری برگ ـــن بیش ـــای آنالی ـــل بازدیده ـــود و در مقاب ب

دانشـــگاه های علـــم و صنعـــت، صنعتـــی اصفهـــان، گیـــالن، الزهـــرا، مدیـــران و پرســـنل شـــرکت های سامســـونگ، الســـتیک بـــارز، پاکشـــوما، ایســـاکو، امرســـان، نســـتله، پـــارس خـــزر، گلـــد ایـــران و 

ـــک  ـــت، بان ـــاد برک ـــوی و بنی ـــاد عل ـــور، بنی ـــری کش ـــایت های خب ـــا و وب س ـــالت، روزنامه ه ـــه مج ـــت تحریری ـــگاران آزاد و هیئ ـــنپ، روزنامه ن ـــا و اس ـــروه علی باب ـــه گ ـــزرگ از جمل ـــتارتاپی ب ـــرکت های اس ش

ـــه از  ـــد ک ـــال 99 بوده ان ـــز در س ـــن مرک ـــدگان ای ـــه بازدیدکنن ـــس از جمل ـــدگان مجل ـــدادی از نماین ـــدس و تع ـــداری ق ـــران و فرمان ـــهرداری ته ـــذا و دارو، ش ـــازمان غ ـــاه، س ـــره ای رف ـــگاه زنجی ـــارت، فروش تج

ـــدند. ـــنا ش ـــوا آش ـــد محت ـــوه تولی ـــال کاال و نح ـــردازش و ارس ـــل پ ـــی کاال، مراح ـــا دیج ـــک ب نزدی

پردازشدیجیکاال مرکز بازدیداز
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بازدید گروهی از مهمانان از مرکز پردازش سفارش های دیجی کاال
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تعدادی از عکس های قدیمی از سال های اول تأسیس دیجی کاال



 نقاط سفید رنگ باال موقعیت جغرافیایی مشتریان دیجی کاالست و نقاط آبی رنگ موقعیت جغرافیایی کسب وکارها و فروشندگان فعال در پلتفرم مارکت ِپلیس دیجی کاال. 
این میلیون ها نقطه نقشه ایران عزیز را تشکیل داده اند.


