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درباره گزارش دیجیکاال
گــزارش پیــش رو ،گزیــدهای از آمــار و دادههــای دیجـیکاال در ســال  1398اســت کــه از دپارتمــان هــوش تجــاری ( )Business Intelligenceاســتخراج شــده اســت .ایــن اولیــن گــزارش ســاالنه دیجـیکاال اســت
کــه بــه صــورت عمومــی منتشــر میشــود و نســخه بــه روزرســانی شــده گــزارش شــش مــاه اول ســال  98اســت .ایــن گــزارش در پــی پاســخ بــه ایــن ســوال اســت کــه «رفتــار خریــد کاربــر و مصرفکننــده ایرانــی
در فضــای آنالیــن در ســال  ۹۸چگونــه بــوده اســت؟» .ســهم قابــل توجــه گــروه دیج ـیکاال از بــازار خردهفروشــی آنالیــن کشــور ،گســتردگی فــروش ،تنــوع بیــش از  ۲میلیــون کاال ،مشــارکت دههــا هــزار
کسـبوکار ایرانــی و همچنیــن  26میلیــون بازدیدکننــده ماهانــه از ســایت و اپلیکیشــن دیجـیکاال باعــث میشــود کــه ایــن گــزارش گزیــده گویایــی از کل بــازار خردهفروشــی آنالیــن کشــور باشــد.
دیجـــیکاال فروشـــگاه ایرانی اســـت کـــه خدمات خـــود را در اختیـــار همه مردم ایران از سراســـر کشـــور قرار میدهد ،از شـــهرهای بـــزرگ تا دورافتادهترین روســـتاهای کشـــور همـــه از خدمات
دیجـــیکاال اســـتفاده میکننـــد .لـــذا گزارشهایـــی از این دســـت ،به مخاطبـــان ما امکان رصـــد شـــفافتر و دقیقتر خدمـــات دیجـــیکاال را میدهد ،وضعیـــت بـــازار آنالین کشـــور را از دریچه
بزرگتریـــن فروشـــگاه اینترنتی کشـــور شـــرح میدهد و بـــه تصمیمگیر یهـــای کوچک و بزرگ بســـیاری کمـــک میکند.
ای ــن گ ــزارش ب ــه بیــشاز  ۶۰ه ــزار کســبوکار ایران ــی ک ــه محص ــوالت خ ــود را از طری ــق ب ــازارگاه ی ــا مارکت ِپلی ــس ( )Marketplaceدیجــیکاال میفروش ــند ،کم ــک میکن ــد ت ــا فرآینده ــای ف ــروش

و عرضـــه کاالهـــای خـــود را بهینـــه کننـــد .شـــرکتهای تولیدکننـــده و توزیعکننـــده کاال در سراســـر کشـــور میتواننـــد از اطالعـــات ایـــن گـــزارش اســـتفاده کننـــد و بـــا اطالعـــات دقیقتـــر بـــرای

بهینهک ــردن زنجی ــره تأمی ــن ،ف ــروش و بازاریاب ــی خ ــود اق ــدام کنن ــد .همچنی ــن ب ــه سیاســتگذاران کش ــور در مس ــایل اقتص ــاد خ ــرد ،کالن ،حم ــل و نق ــل و زیرس ــاختها کم ــک میکن ــد ت ــا
تصوی ــر بهت ــری از رفت ــار خری ــد ایرانی ــان در ب ــازار خردهفروش ــی داش ــته باش ــند.

گروه دیجیکاال

نوآوری

تبلیغات

پرداخت

پلتفرم های فروش

Advertising
Solutions

Fidibo

Komodaa

بازرگانی

لجستیک

Local Sourcing

Fulfillment
Services

International
Sourcing

Logistic
Services

محتوا

فصل اول

عنوان فصل

1

مقدمه
دیجیکاال در ســـال  ۱۳۸۵با ســـرمایه اولیه بســـیار محدود شـــروع بـــه کار کرد و امـــروز پربازدیدترین فروشـــگاه آنالین ایران و منطقه اســـت .از شـــرکتهای زیرمجموعه و ســـرویسهای اصلی
این گروه میتوان به فروشـــگاه اینترنتی دیجیکاال ( ،)Digikalaفروشـــگاه کتاب الکترونیک و صوتی فیدیبو ( ،)Fidiboفروشـــگاه اینترنتی پوشـــاک دیجیاســـتایل ( ،)Digistyleســـوپرمارکت
آنالیـــن ( ،)Digikala Freshزیرســـاخت پرداخـــت الکترونیکـــی دیجیپـــی ( ،)DigiPayمرکز نـــوآوری دیجیکاال ِنکســـت ( ،)DigikalaNextســـرویسهای تبلیغـــات آنالین و آفالین ،لجســـتیک،
ُ
ســـرویسهای ابـــری ،کالندادههـــا ،ســـرویسهای محتوایـــی ( )Content Factoryو دیجیکاالمـــگ ( )DigikalaMagاشـــاره کرد .همچنیـــن دیجیکاال در اواخر ســـال  ۹۸در اســـتارتاپ ک ُمدا
( )komodaaکه پلتفرم خردهفروشـــی در بســـتر شـــبکهاجتماعی اســـت ( )Social Commerceســـرمایهگذاری کرد.
دیجــیکاال از هم ــان ابت ــدا تمرک ــز خ ــود را ب ــر «مش ــتر یمحوری» بهعن ــوان مهمتری ــن ارزش کســبوکار ق ــرار داد و ایج ــاد تجرب ــه خوش ــایند خری ــد در مش ــتریان و ت ــاش ب ــرای ارتق ــای تجرب ــه
خری ــد ایرانی ــان منطب ــق ب ــا اس ــتانداردهای جهان ــی را یک ــی از مهمتری ــن وظای ــف خ ــود میدان ــد.
بــا افتتــاح مرکــز پــردازش کاالی دانــش در تهــران هــم اکنــون دیج ـیکاال یکــی از بزرگتریــن مراکــز پــردازش کاال را در خاورمیانــه و شــمال آفریقــا در اختیــار دارد .ایــن مرکــز بــا مســاحت  ۵۰هــزار متــر
مربــع ،ظرفیــت انبــارش  ۵میلیــون قلــم کاال و ظرفیــت پــردازش  ۵۰۰هــزار کاال در روز ،یکــی از مراکــز پــردازش قابــل مقایســه بــا پیشــروترین نمونههــای جهانــی اســت .عــاوه بــر آن  ۳۱مرکــز توزیــع
کاال ،مرکــز خدمــات پــس از فــروش و مرکــز جمـعآوری کاالی فروشــندگان در سراســر کشــور امــکان تحویــل ســریع کاال را بــه مشــتریان در دورتریــن نقــاط کشــور فراهــم آورده اســت.
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دیجیکاال در یک نگاه
26,0۰۰,۰۰۰

بازدیدکننده ماهانه ()Monthly Unique Visitors

پرمخاطبترین

یک روز عادی در دیجیکاال
تعداد بازدید از وبسایت و اپلیکیشن ()Session

 5٫4میلیون

فروشگاه آنالین ایران و خاورمیانه

متوسط زمان هر بازدید از وبسایت

 4دقیقه و  54ثانیه

+2,0۰۰,۰۰۰

متوسط زمان هر بازدید از اپلیکیشن

 8دقیقه و  35ثانیه

+4,000

مشتریانجدید

12,000

تنوع کاالیی اضافه شده

3,154

تنوع محصول

فرصت شغلی مستقیم

+61,۰۰۰

کسبوکار ایرانی

496

هزار تومان

متوسط مبلغ هر سفارش

تعداد کاالی سفارش داده شده

 300هزار

مقدمه

کل زمان سپری شده کاربران در دیجیکاال
ســـاختن دیوار بزرگ چین حدود  200ســـال طول کشـــید .اگر میتوانســـتیم زمانی که کاربران در

× 112

ســـال  98در دیجیکاال ســـپری کردند را صرف ســـاخت دیوار چین کنیم  112دیوار چین داشتیم.

بیش از  26میلیون نفر از مردم ایران ماهانه از دیجیکاال بازدید میکنند ()31.5%

در س ــال  1398تع ــداد کارب ــران یکت ــای ماهان ــه
( )Monthly Unique Visitorsدیجـــیکاال بـــه
 26میلی ــون نف ــر رس ــید.

کاربران دیجیکاال
کل جمعیت
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دیجیکاال؛ خانه کسبوکارهای ایرانی
مارکت ِپلیـــس یـــا بـــازارگاه ( )Marketplaceبســـتری اســـت کـــه امـــکان خریـــد مشـــتریان را از چنـــد هـــزار تامینکننـــده متفـــاوت ایجـــاد میکنـــد .در مارکت ِپلیـــس دیجـــیکاال بیـــشاز  60هـــزار

فروش ــنده ب ــرای عرض ــه محص ــوالت خ ــود گ ــرد ه ــم آمدهان ــد و ب ــا یکدیگ ــر رقاب ــت میکنن ــد و خری ــداران میتوانن ــد ب ــا بررس ــی محص ــوالت آنه ــا آنچ ــه نی ــاز دارن ــد را تهی ــه کنن ــد .در دیجــیکاال
فروش ــنده میتوان ــد کااله ــای خ ــود را ب ــه ب ــازار  80میلی ــون نف ــری کش ــور عرض ــه کن ــد و محص ــوالت خ ــود را در مع ــرض دی ــد میلیونه ــا مش ــتری ق ــرار ده ــد و مش ــتری نی ــز ب ــه طی ــف وس ــیعی از
محص ــوالت و قیمته ــای رقابت ــی دسترس ــی دارد و س ــبد خری ــد خ ــود را ب ــا س ــهولت بیش ــتر و ب ــه اصط ــاح ب ــا دس ــت بازت ــری تکمی ــل میکن ــد.
دیجـــیکاال بـــا توســـعه پلتفـــرم مارکت ِپلیس خود برای خدمترســـانی به فروشـــندگان باعث شـــد کـــه بســـیاری از تامین کننـــدگان و تولیدکننـــدگان ،بـــدون دغدغههای فنی و زیرســـاختی،

کاالهـــای خـــود را عرضه کننـــد و به ایـــن ترتیب به پایـــگاه کاربران دیجیکاال و شـــبکه گســـترده و ملی توزیع دیجیکاال دسترســـی داشـــته باشـــند.
ّ
دیجــیکاال برن ــدی مل ــی اس ــت و حمای ــت از کســبوکارهای ایران ــی را مهمتری ــن مس ــئولیت اجتماع ــی خ ــود میدان ــد .پلتف ــرم مارکت ِپلی ــس دیجــیکاال تولیدکنن ــده ،صنعتگ ــر ،هنرمن ــد
و کســبوکار ایران ــی را مس ــتقیما ب ــه ب ــازاری ب ــه وس ــعت سراس ــر ای ــران متص ــل میکن ــد و تمام ــی س ــرویسهای لجس ــتیکی ،انب ــارداری ،پرداخ ــت ،بس ــتهبندی ،بازاریاب ــی ،تولی ــد محت ــوا،
بین ــش ب ــازار و خدم ــات پ ــس از ف ــروش را ب ــه آنه ــا ارای ــه میده ــد .تولیدکنن ــده ایران ــی در دیجــیکاال دغدغــهای ج ــز تولی ــد نخواه ــد داش ــت .در ح ــال حاض ــر  ۶۱ه ــزار کســبوکار ایران ــی
در دیج ـیکاال مش ــغول ب ــه فعالی ــت هس ــتند.
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مقدمه

جایگاه دیجیکاال در بین فروشگاههای آنالین ایران

خرده فروشی در شبکههای اجتماعی

منبع :مرکز توسعه تجارت الکترونیکی

فروشگاه آنالین در ایران

دیجیکاال یکی از دهها هزار فروشگاه آنالین دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) است.

سهم خردهفروشی آنالین از بازار خردهفروشی ایران
39%
فروشگاههای اینترنتی

کل بازار خردهفروشی ایران
سهم خردهفروشی آنالین

< 2%

خردهفروشی بر بستر شبکههای اجتماعی
Social Commerce

منبع :تخمین دیجیکاال براساس دادههای بانک مرکزی ،حجم معامالت شاپرکی کسبوکارهای اینترنتی و سهم دیجیکاال

تا پایان سال  1398سهم خردهفروشی آنالین حدود  2%از کل بازار خردهفروشی ایران بوده است .همچنین به دنبال شیوع کرونا رشد فزایندهای برای صنعت خردهفروشی آنالین در ایران انتظار میرود.

گزارش سال ۱۳۹۸
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بستر مهیا برای خردهفروشی آنالین در ایران
رشد تعداد کاربران اینترنت موبایل در ایران (میلیون)

رشد تعداد تراکنشهای آنالین در ایران (میلیون)

سال

سال

منبع :گزارش سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

منبع :گزارش اقتصادی سالیانه شاپرک

تعداد کاربران اینترنت و حجم تراکنشهای آنالین نشاندهنده بستر مهیا برای رشد کسبوکارهای آنالین است.
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مقدمه

خردهفروشی آنالین درتعدادی از کشورهای دنیا

روسیه
 30میلیارد دالر
5% | 24%

ژاپن
 115میلیارد دالر
9% | 5%

چین
 1.5تریلیون دالر
25% | 24%

کره جنوبی
 90میلیارد دالر
22% | 22%
اندونوزی
 115میلیارد دالر
4% | 36%

منبع :گزارش مکنزی

کانادا
 55میلیارد دالر
11% | 26%
آلمان
 80میلیارد دالر
9% | 9%

ایران
 1تا  2درصد
هند
 40میلیارد دالر
3% | 36%

بریتانیا
 135میلیارد دالر
22% | 14%
فرانسه
 35میلیارد دالر
10% | 15%

سهم خردهفروشی آنالین از کل بازار خردهفروشی

		۲5٪
چین
		22٪
کره جنوبی
		22٪
بریتانیا
		11٪
آمریکا
		
کانادا

آمریکا
 600میلیارد دالر
11% | 15%

		10٪
فرانسه

برزیل
 30میلیارد دالر
4% | 13%
آرژانتین
 30میلیارد دالر
3% | 21%

11%

آلمان

9%

ژاپن

9%

.
.
.

روسیه

5%

برزیل

4%

اندونزی

4%

هند

3%

آرژانتین

3%

ایران

(تخمینی)  ۱٪تا ۲٪

رشد مرکب ساالنه  | 2017-2019سهم خردهفروشی آنالین از کل بازار خردهفروشی

خردهفروشی آنالین از کل بازار خردهفروشی جهان سهم قابل توجهی دارد .همچنین به دنبال شیوع  Covid-19رشد خیرهکنندهای برای آن انتظار میرود.

گزارش سال ۱۳۹۸

8

ارزش خالص کاالی به فروش رفته ( )NMVدر دیجیکاال چقدر رشد داشته است؟
•فروش خالص ریالی دیجیکاال در  ۸سال گذشته بهطور متوسط هر سال
 ۱۱۲٪رشد داشته است.

رشد سال  98به 97

•نرخ رشد مرکب ساالنه ( )CAGRارزش خالص فروش ریالی دیجیکاال از
سال  ۹۰تا  ۱۰۶٪ ،۹۸بوده است.

۱56٪

میانگین رشد درسال

۱۱۲ ٪
۱
تعداد سالها

— 1

(

ارزش تراز ثانویه
ارزش تراز اولیه

)

= CAGR

نیمه اول سال
نیمه دوم سال

با توجه به نرخ رشد مرکب ساالنه ( )CAGRو میانگین نرخ رشد ساالنه ( ،)Year on Yearفروش خالص ریالی دیجیکاال با روندی نمایی افزایش داشته است.

9

مقدمه

تنوع کاالیی در دیجیکاال چه تغییری کرده است؟

۱,۱۵۳,۰۰۰

کاالی جدید در سال 1398

۲,۲۳۸,۲۸۷
کل تنوع کاال

اضافه شدن مدل
مارکت ِپلیس
اضافه شدن کاالهای
غیر دیجیتال

تنوع کاال در بزرگترین هایپرمارکتها و فروشگاههای فیزیکی بیش از  ۲۰هزار قلم نیست.

گزارش سال ۱۳۹۸
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آیا همه ایرانیـان از خرید آنالین
بهرهمندند؟
تمـــام هموطنـــان در هـــر نقطـــهای از کشـــور امکان
خرید هر کاالیـــی را به قیمتی یکســـان و فارغ از مکان
زندگـــی خـــود دارند .این یکـــی از مزیتهای توســـعه
فروشـــگاههای آنالین در کشـــور است.
یکی از مهمترین اهداف توسعه مراکز توزیع دیجیکاال،
دسترسی همه مردم ایران به مزایای خرید آنالین است.

هموطنان  ۱۲,۲۳۰روستا
از دیجیکاال خرید میکنند

پسابندر
طوالنیترین مسیر تحویل سفارش

دسته بازی HV-G69
کاالی خریداری شده از پسابندر
پسابندر

موقعیت جغرافیایی مشتریان ساکن روستاها

11

مقدمه

گس ــتردگی جغرافیای ــی فرصته ــای
شــغلی مســتقیم دیجـیکاال
در  ۳۵مرکز دیجیکاال  ۴۰۷۳نیروی تمام وقت تا پایان  ۱۳۹۸در ۲۶
استان ایران مشغول به کار بودهاند .توسعه کسبوکار دیجیکاال و
نیز رشد سهم خردهفروشی آنالین در ایران نوید دهنده فرصتهای
شغلی بیشتر در سایر استانهای کشور است.

4073

فرصت شغلی مستقیم ایجاد شده

77%

پرسنل عملیاتی

+450

3

نوع شغل

کارشناس ارتباط با مشتریان
مدیر جذب استعدادها

مدیر استراتژی برند
متخصص بهداشت محیط

کارشناس تجربه مشتریان
کارشناس ارتباطات خالق

جامعهشناس
انباردار

مدیر پروژه

تحلیلگر داده

پزشک

کارشناس فروش

مامور ارسال

مدیر محصول

طراح موشنگرافیک
مدیر توسعه کسبوکار

پژوهشگر فلسفه علم و تکنولوژی

کارشناس تولید محتوا

متخصص شبکههای اجتماعی

بازاریاب دیجیتال

توسعهدهنده موبایل

راننده خودروی سنگین

توسعه دهنده هوش تجاری
تحلیلگر بازار

راننده لیفتراک

خبرنگار

توسعه دهنده فرانتاند

متخصص کالن داده
کارشناس حقوقی قراردادها

ناظر عملکرد فروشندگان

و...

عکاس
کارشناس تبلیغات

3,890

گزارش سال ۱۳۹۸

نقشه مراکز زیرساختی دیجیکاال
توســـعه كســـبوكار ،رشـــد فـــروش و حمایـــت از كســـبوكارهای
بومـــی در دیجـــیكاال بـــدون توســـعه مراكـــز زیرســـاختی و تـــوان
پردازش ــی مق ــدور نب ــود .دیج ــیكاال ت ــا پای ــان س ــال  1398دارای 31
مرك ــز ب ــرای پ ــردازش كاال ،توزی ــع كاال ،خدم ــات پ ــس از ف ــروش و
جمــعآوری كاالی فروش ــندگان سراس ــر كش ــور ب ــود.
علاوه بـر این دیجـیكاال بـرای افزایش سـرعت پردازش سـفارشها
و كاهـش هزینـه تامین و ارسـال كاالهـا ،انبارها و مراكـز جدیدی را
در  9اسـتان كشـور راهاندازی كرد.

مرکز پردازش دانش
مرکز پردازش کاالهای سوپرمارکتی
مرکز پردازش کاالهای بزرگ مقیاس
مراکز جمعآوری کاالی فروشندگان
مراکز توزیع کاال
خدمات پس از فروش

12

13

مقدمه

تهــــران

 6۰۰٬۰۰۰کاال

توانایی پردازش مراکز دیجیکاال در هر روز

19

مساحت کل مراکز زیرساختی دیجیکاال برابر با  19کشتی
تایتانیک است ،یعنی برابر با  146,800متر مربع

گزارش سال ۱۳۹۸

14

طول سفارشهای  98چقدر بود؟
اگـــر میتوانســـتیم كل جعبههـــای ســـفارشها در ســـال  1398را
درون زمیـــن بكاریم طـــول آن به حدود  12هزار كیلومتر می رســـید.
تقریبا بـــه اندازه قطر کـــره زمین.

 12هزار کیلومتر

به اندازه قطر زمین

قطر زمین

فصل اول

عنوان فصل

فصل اول

رفتار کاربران

گزارش سال ۱۳۹۸

16

پرفروشترین روزها در دیجیکاال
اردیبهشت

فروردین

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

آبان

مهر

آذر

دی

بهمن

اسفند

شنبه
یکشنبه
دوشنبه
سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه

متوسط تعداد سفارشات در روزهای مختلف سال 1398
کمبازدیدترین

پربازدیدترین

رکــورد بیشــترین تعــداد ســفارشهای ســال  ۹۸در هشــتم آذرمــاه همزمــان بــا جشــنواره «ایــن جمعــه الزمــت میشــه» بــوده اســت .همچنیــن در روزهــای  29و  30آذر  ،1398همزمــان بــا
«جشــنواره یلــدا» افزایــش چشــمگیری در تعــداد ســفارشهای مشــتریان دیج ـیکاال دیــده میشــود.

فصل اول

17

رفتار کاربران

پربازدیدترین زمانها در دیجیکاال

متوسط مراجعه به سایت در ساعات مختلف سال 1398
کمبازدیدترین

پربازدیدترین

روزهای آغازین هفته برای خرید روزهای پرطرفدارتری هستند و تمایل به خرید در انتهای هفته کاهش مییابد .از طرفی نیمه دوم روز بیشتر مورد استقبال خریداران قرار میگیرد.

گزارش سال ۱۳۹۸

متنوعترین سفارش در سال 98؛
یک جهیزیه دیجیکاالیی به مبلغ  44میلیون تومان

18

زهر
پیوندتا ا خانم
ن
مبارک

فصل اول

عنوان فصل

19

گزارش سال ۱۳۹۸

کاربران دیجیکاال در جستجوی چه کاالهایی هستند؟
جســـتجو در دیجـــی کاال یکـــی از اولیـــن کارهایی اســـت کـــه کاربـــران اینترنت در ایـــران پیش
از خریـــد آنالیـــن یـــا آفالین انجـــام میدهنـــد .مطالعـــه جســـتجوهای کاربـــران در دیجیکاال
میتواند نشـــان دهنـــده بخش قابل توجهـــی از نیازهای چنین کاربرانی باشـــد .در ســـال ۹۸
کاربـــران دیجیکاال بیشـــتر در جســـتجوی موبایـــل ،هدفون و کنســـول بـــازی بودهاند.

20

فصل اول

21

رفتار کاربران

سن کاربران دیجیکاال چقدر است؟

آقایان بیشتر آنالین خرید میکنند یا خانمها؟

۳۶٪

64%

خانمها
آقایان

بیشتر کاربران دیجیکاال دهه هفتادیها و دهه هشتادیها هستند.

 ۳۶٫۴درصد از کل کاربران دیجیکاال خانمها و  ۶۳٫۶درصد از آن آقایان هستند.

گزارش سال ۱۳۹۸

22

فصل اول

رفتار کاربران

ُپرکاالترین سبد خرید
کاالهای موجود در یک ســـبد خرید در ســـال  98شـــامل  1604عدد
کاال از دســـته مواد شـــوینده بوده است!

1604

عدد پودر و قرص ظرفشویی

23

گزارش سال ۱۳۹۸
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مشتریان وفادار دیجیکاال هر چند وقت یک بار خرید میکنند؟
مشتریان وفادار دیجیکاال کسانی هستند که در سال  1398حداقل دو بار خرید داشتهاند .در نمودارهای زیر تواتر خرید مشتریان وفادار دیجیکاال مشاهده میشود.

فراوانی مشتریان وفادار دیجیکاال

۵۰٫۷٪

فاصله زمانی خریدهای مشتریان وفادار

۴۹٫۳٪

مشتریان وفادار دیجیکاال
سایر مشتریان

 ۶۰درصد مشتریان وفادار دیجیکاال ،بین دو خرید خود بیش از  ۲ماه فاصله نمیاندازند .همچنین  ۳۵درصد از این مشتریان در ماه حداقل یکبار از دیجیکاال خرید میکنند.

فصل اول

رفتار کاربران
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کاربران دیجیکاال از چه ابزارهایی برای خرید آنالین استفاده میکنند؟

سهم ابزارهای مختلف از کل
بازدیدهای دیجیکاال

سهم ابزارهای مختلف از
تعداد سفارشهای دیجیکاال

اپلیکیشن موبایل
کامپیوتر
موبایل وب

بیشتر کاربران دیجیکاال برای خرید آنالین از موبایل استفاده میکنند.

سهم ابزارهای مختلف از
حجم فروش ریالی دیجیکاال

گزارش سال ۱۳۹۸
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تراکم مشتریان دیجیکاال در کدام استانها بیشتر است؟

نقشهی تراکم مشتریان دیجیکاال
تراکم مشتریان =

تعداد مشتریان
جمعیت ساکن

تراکــم مشــتریان دیج ـیکاال بــه نســبت جمعیــت هــر اســتان ،در اســتانهای تهــران ،البــرز و یــزد از ســایر اســتانها بیشــتر اســت .همچنیــن تراکــم مشــتریان در اســتانهای سیســتان و
بلوچســتان ،کردســتان و خراســان شــمالی کمتــر از ســایر اســتانها اســت.

فصل اول
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رفتار کاربران

متوسط ارزش سفارشها در هر استان چقدر است؟
متوســط مبلــغ هــر ســفارش در اســتانهای تهــران ،خوزســتان و البــرز کمتــر از ســایر اســتانها اســت .بایــد توجــه داشــت کــه در اســتانهایی ماننــد تهــران و البــرز ،مشــتریان امــکان ســفارش
کاالهــای ســوپرمارکتی و تندمصــرف را دارنــد و همچنیــن بیشــتر بــودن دفعــات خریــد مشــتریان در یــک بــازه زمانــی مشــخص ،متوســط مبلــغ هــر ســفارش را در ایــن اســتانها کاهــش میدهــد.
بهطــور کلــی افزایــش دفعــات خریــد هــر مشــتری منجــر بــه کاهــش متوســط مبلــغ هــر ســفارش میشــود.
میانه کشوری

تومان

گزارش سال ۱۳۹۸
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تغییرات ساالنه متوسط ارزش هر سفارش
تومان

در طــی ســالهای گذشــته بــا افزایــش دفعــات خریــد مشــتریان و اضافــه شــدن کاالهــای غیرالکترونیــک و تندمصــرف ( )FMCGمتوســط مبلــغ هــر ســفارش ،کاهــش داشــته اســت.
ل عمومــا تعــداد دفعــات خریــد افزایــش مییابــد.
نیمههــای دوم هــر ســا 

فصل اول
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رفتار کاربران

کی بیشتر از همه خریده؟
پرخریدترین مشتری دیجیکاال در سال 1398از نظر تعداد کاال،

پرخریدترین مشتری دیجیکاال در سال  1398از نظر مبلغ کاال،

جمعا  15،971قلم کاال و  139میلیون تومان خرید کرده است.

جمعا 10،607قلم کاال و 350میلیون تومان خرید کرده است.

 15,971قلم

 350میلیون تومان

گزارش سال ۱۳۹۸
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کاربران دیجیکاال برای خرید آنالین چگونه پرداخت میکنند؟
 ۵۲٪درصــد از ســفارشهای دیجـیکاال بــا اســتفاده از درگاه پرداخــت اینترنتــی ( )IPGو  ۴۷٫۵٪بــا کارتخــوان ســیار ( )POSپرداخــت میشــود .بــا ایــن حــال ســهم ریالــی پرداخــت از درگاه اینترنتــی
نزدیــک بــه  ۶۳٪از کل مبالــغ خریــد دیجـیکاال اســت.

بر حسب تعداد خرید

بر حسب حجم ریالی خرید

51.9%

62.7%
پرداخت آنالین

36.4%

47.5%
پرداخت در محل  -کارتخوان

0.22%

0.3%
پرداخت در محل  -نقدی

0.31%

کارت هدیه

یکی از دالیل افزایش پرداخت اینترنتی ،حذف روش پرداخت در محل در پی شیوع کرونا است.

0.18%

فصل اول

عنوان فصل
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مشتریان چقدر دیجیکاال را به دیگران توصیه میکنند؟
مهمتریــن ارزش ســازمانی دیج ـیکاال ،مشــتر یمحوری اســت .از ایــن رو اندازهگیــری رضایتمنــدی مشــتریان یکــی از کلیدیتریــن شــاخصهای موفقیــت بــرای دیجیکاالســت NPS .یــا «شــاخص
خالــص توصیهکننــدگان» یکــی از ابزارهــای اندازهگیــری رضایــت مشــتریان اســت .پــس از هــر خریــد ،دیج ـیکاال بــه مشــتریان خــود پیامــک ارســال میکنــد و از آنهــا میپرســد« :بــا توجــه بــه ایــن
خریــد خــود ،از  ۰تــا  ۱۰چقــدر احتمــال دارد خریــد از دیج ـیکاال را بــه دیگــران پیشــنهاد کنیــد؟» نمــودار زیــر درصــد افــرادی اســت کــه در ســال  ،۱۳۹۸بــه ایــن ســوال جــواب دادهانــد .در ســال ۱۳۹۸
حــدود  ۱۰٪مشــتریان دیجـیکاال پــس از خریــد خــود در نظرســنجی شــرکت کردهانــد.
نمره

بیشترین دالیل نارضایتی مشتریان
.1

1کیفیت کاال

.2

2مغایرت اطالعات سایت با کاالی دریافتی

3 .3مشکالت فنی کاال
.4

4ناکافی بودن اطالعات

.5

5قیمت

.6

6تاخیر در ارسال

.7

7بستهبندی

.8

8عدم امکان ویرایش سفارش

توصیه کنندگان

.9

9رویههای بازگشت کاال

منفعل

1010تنوع کاال

دفعکننده

یکی از اولویتهای دیجیکاال به حداقل رساندن نارضایتیها و بهبود تجربه خوشایند خرید مشتریان با تمرکز بر این دالیل است.
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بازخورد مشتریان

چند درصد از سفارشها به روش ارسال دیجیکاال بهموقع تحویل داده میشود؟
تحویل به موقع سفارش یکی از عوامل مهم رضایتمندی مشتریان است .مشتریان دیجیکاال هنگام ثبت سفارش خود ،زمان تحویل کاالهای خریداری شده را نیز مشخص میکنند.
دالیلـــی ماننـــد تاخیر فروشـــندگان مارکتپلیس در تامین و ارســـال کاالها و یا مشـــکالت مرتبط با ارســـال مثل ترافیک ممکن اســـت مانعی برای تحویل بهموقع ســـفارش مشـــتری شـــود .ما
ایـــن شـــاخص ( )OTDرا با ابزارهـــای موقعیتیابی ماموران ارســـال دیجـــیکاال اندازهگیری میکنیم.
حدود  ۸۰٪سفارشهای مشتریان با روش دیجیکاال اکسپرس ( )Digikala Expressارسال میشود که در اسفند ماه سال  ۹۵٪ ،۱۳۹۸این سفارشها به موقع تحویل مشتریان دیجیکاال داده شد.

95%

تحویل به موقع
تحویل با تأخیر در همان روز
تحویل با بیش از یک روز تأخیر

۱۳۹۸

1397

بــا وجــود درصــد بــاالی تحویــل بهموقــع ســفارشها ( )95%در ســال  ،1398صدهــا ســفارش در روز بهموقــع تحویــل داده نمیشــود کــه یکــی از مهمتریــن اولویتهــای دیجــیکاال،
کاهــش تاخیــر در تحویــل ســفارشها اســت.

گزارش سال ۱۳۹۸

کاربران دیجیکاال در پایش قیمتها
چگونهمشارکتمیکنند؟
بـــرای همـــه محصـــوالت در دیجـــیکاال بخشـــی بـــا عنـــوان
«پیش ــنهاد قیم ــت مناســبتر» وج ــود دارد .کارب ــران دیجــیکاال
در صـــورت مواجهـــه بـــا قیمـــت مناســـبتر میتواننـــد بـــا
بازخوردهـــای خـــود بـــه تیـــم پایـــش قیمـــت بـــرای نظـــارت بـــر
فروشـــندگان مارکتپلیـــس یـــاری کننـــد.

آیا قیمت مناسبتری سراغ دارید؟ بلی | خیر

بهطور متوسط روزانه  ۷۸۷کاربر درباره قیمتهای محصوالت در دیجیکاال بازخورد میدهند.

34
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دایرةالمعارف نقد و بررسی کاال
محتــوای تولیــد شــده توســط کاربــران یکـی از ابزارهــای مهــم دیجـیکاال اســت کــه بــه کاربــران کمــک میکنــد بــا بررســی تجربــه مشــتریان قبلــی انتخــاب بهتــری داشــته باشــند .عــاوه بــر امــکان
ثبــت نقــد و نظــر ،کاربــران میتواننــد ســوالهای خــود را در قســمت «پرســش و پاســخ» مطــرح کننــد و جــواب ابهامهــا و ســوالهای خــود را دریافــت کننــد.
در ســال  ،۹۸کاربــران دیجـیکاال بیـشاز  ۵میلیــون نظــر درمــورد کاالهــا ثبــت کردهانــد کــه حــدود  ۸۰درصــد آنهــا (حــدود  ۴میلیــون نظــر) تاییــد شــده و مابقــی بــه دلیــل نقــض قوانیــن مربــوط
بــه ثبــت نظــرات رد شــدهاند .همچنیــن در ســال  ۹۸کاربــران دیج ـیکاال حــدود  ۲۸۵هــزار ســوال پرســیدهاند و  ۱۱۵هــزار پاســخ دریافــت کردهانــد.

اگــر میخواســتیم کل کلمــات نوشــته شــده کاربــران در مــورد کاالهــای دیجــیکاال را تبدیــل بــه کتــاب
کنیــم بایــد  ۴۴برابــر «کلیــدر» (طوالنیتریــن رمــان فارســی و دومیــن رمــان طوالنــی جهــان) مینوشــتیم.

× 44

کلیدر
کلیدر

کلیدر
کلیدر

گزارش سال ۱۳۹۸
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رتبه

کدام کاالها محبوب مشتریان
دیجیکاال هستند؟

۱

گوشی سامسونگ
GalaxyA50 SM-A505F/DS
دو سیمکارت  128گیگابایت

سال ۱۳۹۸

رتبه

2

رتبه

3

رتبه

4

رتبه

10

هدفون بیسیم شیائومی

مچبند هوشمند شیائومی

گوشی شیائومی Redmi Note 8

ساعت هوشمند

Redmi AirDots

Mi Band 4 Global

دو سیمکارت  64گیگابایت

وی سریز مدل A1

فصل دوم
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رتبه

مشتاق موجودشدن
مشتریان،
ِ
دوباره کدام کاالها هستند؟

۱

محلول ضدعفونی کننده دست رضاراد
مدل Dermosept+
حجم  500میلیلیتر

سال ۱۳۹۸

رتبه

2

رتبه

3

رتبه

4

رتبه

5

ماسک تنفسی لیبراتون 0011

ژل ضدعفونی کننده دست فلوگارد

ماسک تنفسی 3M

ژل ضدعفونی کننده دست رضاراد

بسته  50عددی

حجم  70میلیلیتر

کد 008

Dermoseptgel 1000 ml

گزارش سال ۱۳۹۸
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در مرکــز خدمــات مشــتریان دیجـیکاال
چه مـیگـذرد؟

دیجیکاال در شبکههای اجتماعی
تیـم ارتباطـات شـبکههای اجتماعـی ( ،)SCETماهانـه بـه حـدود  3300نظـر و درخواسـت در
شـبکههای اجتماعـی پاسـخ میدهـد 63 .درصـد فعالیـت ایـن تیـم در توئیتـر 35 ،درصـد در
اینسـتاگرام و  2درصـد در لینکدیـن اسـت.

336

تعداد پشتیبانان دیجیکاال

۱۸,۲۰۰

متوسط تماس روزانه با دیجیکاال

817

سهم هر یک از شبکههای اجتماعی
در میزان پاسخگویی

متوســط پاســخ هفتگی به نظــرات کاربران در کل
شبکههای اجتماعی
توئیتر

512

اینستاگرام

287

لینکدین

18

•بیشترین حجم توئیتهای مرتبط با دیجیکاال در بازه  16تا  24ارسال میشود.
•حداکثر زمان پاسخگویی به توئیتها  4ساعت است.

۹,۲۸۶

متوسط پاسخ هفتگی به ایمیل

•بیشـتر نظـرات دربـاره پیگیری ارسـالها و چند مرسـولهای شـدن سـفارش و انتقاد
بـه بعضـی از رویههـای دیجیکاال اسـت.

فصل اول

عنوان فصل
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بازارگاه و
کسبوکارهای ایرانی

گزارش سال ۱۳۹۸

40

دیجیکاال؛ خانه  ۶۱هزار کسبوکار ایرانی
دیجیکاال توانمندسازی کسبوکارهای ایرانی را مهمترین مسئولیت اجتماعی
خود میداند .پلتفرم مارکتپلیس دیجیکاال ،تولیدکننده ،فروشنده ،صنعتگر

رشد تعداد کسبوکارهای ایرانی در پلتفرم مارکتپلیس

و هنرمنـد ایرانـی را مسـتقیما به بازاری به وسـعت ایران متصـل میکند و تمامی
سـرویسهای لجستیکی ،انبارداری ،بسـتهبندی ،تولید محتوا ،بازاریابی ،بینش
بـازار و خدمـات پـس از فـروش را به این کسـبوکارها ارائـه میدهد .تولیدکننده
ایرانـی در این پلتفرم دغدغهای جز تولید نخواهد داشـت.

•در ســال  ،۹۸هــر فروشــنده فعــال مارکتپلیــس بهطــور متوســط
ماهانــه  ۳۹میلیــون تومــان فــروش داشــته اســت.
•در بهمـــن مـــاه ســـال  ۱۳۹۸یکـــی از فروشـــندگان مارکتپلیـــس
موفـــق شـــد  ۳۲میلیـــارد تومـــان بفروشـــد .ایـــن عـــدد رکـــورد فروشـــندگان
مارکتپلیـــس در یـــک مـــاه اســـت.
•یـک کارگاه صنایـع دسـتی مینـاکاری و خاتـم کاری در مـاه آذر  1398مبلـغ
 85میلیـون تومـان فروش داشـته اسـت.

در ســال گذشــته  ۱۰۵,۷۱۲کســبوکار بــرای فروشــندگی در مارکتپلیــس درخواســت دادهانــد کــه  ۵۷٪ایــن کســبوکارها شــرایط فروشندهشــدن در دیجــیکاال را احــراز کردنــد و بــه
فروشــندگان اضافــه شــدند.

فصل سوم

بازارگاه و کسبوکارهای ایرانی

مارکتپلیــس چگونــه «بــازار رقابــت کامــل» بیــن
فروشندگان ایجاد میکند؟
جعبــه خریــد ( ،)Buy Boxمحلــی کــه در آن قیمــت کاال نمایــش داده میشــود ،یکــی
از مهمتریــن بخشهایــی اســت کــه کاربــران در ابتــدای جســتجوی خــود بــا آن مواجــه
میشــوند .فروشــندگان مارکتپلیــس میتواننــد بــا ارائــه قیمــت مناس ـبتر ،آمــاده ارســال
داشــتن محصــوالت خــود در انبــار و کســب امتیــاز عملکــرد باالتــر نســبت بــه رقبــا ،کاالی خــود
را در جعبــه خریــد (دکمــه پیشفــرض افــزودن بــه ســبد خریــد) نمایــان ســازند.

41

سال ۱۳۹۸
گزارشسوم
فصل
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آ نچه گذشت...

ژولورن

در ســـال  1398ناوگان دیجیکاال برای ارســـال کاالهای مشـــتریان 33میلیون
کیلومتر مســـافت طی کرده اســـت.

 33میلیون کیلومتر
مسافت طی شده

ژولورن اگـــر میخواســـت مســـافت طـــی شـــده توســـط

اعماق زمین

ن ــاوگان دیجــیکاال رو ط ــی کن ــه ،میتونس ــت  2615ب ــار ب ــه
مرک ــز زمی ــن ب ــره و برگ ــرده!

هسته زمین

 71%صرفهجویی در مصرف سوخت
نسبت به خرید حضوری

مشتریاندیجیکاالباخریدآنالیناز انتشار  19میلیونتندیاکسیدکربن
جلوگیری کرده و به کاهش آلودگی هوا کمک کردهاند.

فصل اول

عنوان فصل
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تقاضا برای کدام کاالها
در دیجیکاال بیشتر است؟
تحلیـــل کالنداده رفتار مشـــتریان و کاربران میتواند تصویـــری از وضعیت
عرضـــه و تقاضا در فضای خردهفروشـــی آنالین ارائه کنـــد .دادههای پیشرو
به دههاهـــزار تولیدکننـــده ،صنعتگر ،هنرمنـــد ،توزیعکننده و فروشـــنده
کمـــک میکند تـــا با بهینهســـازی زنجیره تأمیـــن ،بازاریابی و فـــروش جایگاه
بهتری نســـبت به ســـایر رقبا پیدا کنند.
ایـــن تحلیلها براســـاس طیـــف وســـیعی از متغیرهـــای «رفتـــار کاربران و
ت آمده است.
مشـــتریان» و «دادههای فروشـــگاه آنالین دیجیکاال» بدس 
از متغیرهای رفتاری میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
•تعـــداد بازدیـــد ( )Sessionsاز صفحـــه جزئیات محصـــول (Product
 )Detail Pageو صفحـــه لیســـت محصـــوالت ()Product Listing Page
•متوسط مدت زمان بازدید ()Average Sessions Duration
•تعداد خرید
•نرخ تبدیل ()Conversion Rate
•تعداد کاربر جدید
•تعـــداد بازدید ( )Impressionاز صفحات جزئیات و لیســـت محصوالت
در نتایح جســـتجوی گوگل و نرخ کلیـــک ( )Clickthrough Rateآنها.
همچنین تعـــداد کل تنوع کاالیی ،میزان بازدید از محصوالت فروشـــندگان
و رضایت از کاالها در این تحلیلها اســـتفاده شـــده است.
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تقاضا و عرضه در دستههای کاالیی دیجیکاال
دسته کاال

تنوع کاالیی موجود*

الکترونیک
لوازم خانگی
مد و پوشاک
مواد غذایی و تندمصرف
سایر

عرضه زیاد

عرضه زیاد

تقاضا زیاد

تقاضا کم

عرضه کم

عرضه کم

تقاضا زیاد

تقاضا کم

*تنـوع کاالیـی موجـود :همـه کاالهـای فروشـندگان
مختلـف در تمامـی رنگهـا و مدلهـای کاالی مورد نظر
کـه در دیجـیکاال موجوداسـت.
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تقاضا و رضایت در دستههای کاالیی دیجیکاال
دسته کاال

تنوع کاالیی موجود

الکترونیک
لوازم خانگی
مد و پوشاک
مواد غذایی و تندمصرف
سایر

رضایت زیاد

رضایت زیاد

تقاضا زیاد

تقاضا کم

رضایت کم

رضایت کم

تقاضا زیاد

تقاضا کم
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کاالهای تقلبی در  دیجیکاال

نظارت بر عملکرد فروشندگان

با اضافه شـــدن مـــدل مارکتپلیس ،یکـــی از مهمترین
نگرانیهـــای دیجـــیکاال ارائـــه کاالهـــای تقلبـــی بود.
از ابتـــدای ســـال  ۹۷تـــا کنـــون ۰٫۰۱۶٪ ،از کاالهـــای
عرضـــه شـــده تقلبـــی بـــود ( ۱۶کاال از  ۱۰۰هـــزار کاال) .از
آنجـــا کـــه کاالی تقلبی خـــط قرمـــز دیجیکاال اســـت ،با

کیفیت کاال

اصالت کاال

بـــر قیمـــت و کیفیت محصـــوالت فروشـــندگان یکی از

کیفیـــت کاالها بر اســـاس میزان رضایت مشـــتریان از

در صورت شناسایی کاالی تقلبی بدون درج برچسب

طریق نظرســـنجی از مشـــتریان بعد از خرید محاسبه

«غیراصل» محصول بالفاصله از سایت خارج شده و

میشـــود .در مرحلـــه بعـــد کاالهایـــی کـــه باعـــث

فروشنده کاال تا  10برابر ارزش فروش محصول جریمه

نارضایتی مشـــتریان شـــدهاند ،بررســـی میشـــوند و

میشود .در صورتی که فروشنده بار دیگر اقدام به

بر اســـاس دلیل ایجـــاد نارضایتی اقدامـــات مختلفی

فروش کاالی تقلبی کند ،عالوه بر جریمه نقدی ،دسترسی

در راســـتای بهبود تجربه مشـــتریان انجام میشود.

فروشنده به گروه محصول گرفته میشود و در صورت

ویرایـــش محتـــوای محصـــول ،ویرایـــش عکـــس

تکرار این موضوع با فروشنده قطع همکاری میشود.

محصـــول ،غیرفعال کردن محصولی کـــه نارضایتی از

در همه این شرایط مسئولیت کامل خدمات جبرانی

آن زیاد شـــده است و بهبود بســـتهبندی محصول از

برای مشتریانی که تحت تاثیر این تخلف قرار گرفتهاند ،با

جملـــه این اقدامات اســـت.

دیجیکاال خواهد بود .در این شرایط کاالی تقلبی مرجوع

فروشـــندگان ایـــن کاالها قطـــع همکاری شـــد .نظارت
تعهدهـــای دیجـــیکاال به مشـــتریان خود اســـت.
ضمـن عذرخواهـی از مشـتریانی کـه تحت تاثیـر خطاهای
فروشـندگان مارکتپلیـس قـرار گرفتـه بودنـد ،در سـال
 ۹۸بـه صـورت متوسـط ماهانـه  ۲۹۳میلیـون تومـان کـد
هدیـه بـه ایـن مشـتریان پرداخـت شـده اسـت.
ایـن خطاهـا شـامل تاخیـر در ارسـال کاالهـا ،لغـو کـردن
سـفارشها و کاالهـای تقلبی اسـت .مجمـوع این خطاها
 ۱٫۱۶٪از کل سـفارشها را شـامل میشـود.

و اصل مبلغ به حساب مشتری بازگردانده خواهد شد.

تقلبی

متوسط رضایت از کیفیت کاال

میزان کاالی تقلبی

۸۰٫۸%

۰٫۰۱۶%
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فروش چه کاالهایی 
در
دیجیکاال ممنوع است؟

نرخ بازگشت کاال

تامین موفق و به موقع

در دیجیکاال دالیل بازگشـت کاالهایی که نرخ بازگشت

در صورتی که فروشنده موفق به تامین کاال پس از

باالیـی از طـرف مشـتریان دارنـد ،بـه صـورت منظـم

سفارشگذاری مشتری نشود ،دو برابر کمیسیون

بررسـی میشـود .بعـد از بررسـی و بـر اسـاس نتیجـه به

فروش آن محصول جریمه خواهد شد .اگر این مورد

دسـت آمده ،دسترسـی فروشـندگانی کـه تخلف آنها

تکرار شود و نرخ لغو سفارش باالتر رود ،امتیاز فروشنده

باعـث بـاال رفتـن نرخ بازگشـت شـده باشـد ،از کاال گرفته

کاهش چشمگیر خواهد داشت .عالوه بر این دسترسی

میشـود .همچنیـن مشـتریان هنـگام انتخـاب کاالی

به فروش کاالی مذکور از فروشنده گرفته خواهد شد.

مـورد نظر امکان بررسـی میـزان مرجوعی فروشـندگان

از طرفی به مشتریانی که با مشکل عدم تامین به موقع

کاال را در قسـمت امتیـاز فروشـنده ،دارند .ایـن امتیاز در

کاال در سفارش روبهرو شده باشند ،خدمات جبرانی و کد

کنـار امتیـاز تامیـن بـه موقـع و تعهـد ارسـال کاال ،امتیاز

تخفیف عذرخواهی اعطا خواهد شد .تامین به موقع

نهایـی فروشـنده را نشـان میدهـد.

کاال از وظایف فروشندگان است و در محاسبه امتیاز هر
فروشنده تاثیر مستقیم خواهد داشت.

متوسطبازگشتکاالتوسطمشتریانبهدلیلخطایفروشنده

متوسط نرخ عدم تامین کاال

۰٫۷۳%

۰٫۴۱%

سیگار و محصوالت
مرتبط با دخانیات

سالحهای گرم و سرد

آثار هنری بدون
اجازه صاحب اثر

تجهیزات نظامی

کاالهای قاچاق
و محصوالت غیرقانونی

دارو

سموم گیاهی و جانوری

لوازم شکار

فهرســـت کامـــل کاالهایی که فـــروش آنها ممنوع اســـت در
آکادمی مرکز فروشـــندگان دیجیکاال در دســـترس اســـت.
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سهم مارکتپلیس از فروش دیجیکاال چقدر است؟
سهم مارکتپلیس از فروش دیجیکاال برحسب تعداد

سهم مارکتپلیس از فروش دیجیکاال برحسب لایر

پوشاک

پوشاک

کتاب ،هنر و لوازمالتحریر

کتاب ،هنر و لوازمالتحریر

کاالی دیجیتال
خوردنی و آشامیدنی

کاالی دیجیتال

مدل
مارکتپلیس

خوردنی و آشامیدنی

خانه و آشپزخانه

خانه و آشپزخانه

مادر و کودک

مادر و کودک

آرایشی-بهداشتی

آرایشی-بهداشتی

ورزش و سفر

مدل
خردهفروشی

خودرو ،ابزار و اداری

مارکتپلیس :در این مدل بیش از  60هزار فروشنده فعال در مارکتپلیس دیجیکاال با یکدیگر رقابت و کاالهای خود را به مشتریان عرضه میکنند.
خردهفروشی :در این مدل بخش بازرگانی دیجیکاال با تامین کاالها (داخلی و بینالمللی) بهطور مستقیم کاالها را به مشتریان عرضه میکند.

ورزش و سفر
خودرو ،ابزار و اداری

مدل
مارکتپلیس

مدل
خردهفروشی
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کدام گروههای کاالیی فروش بیشتری دارند؟
سهم فروش گروههای کاالیی اصلی بر حسب ارزش ریالی
اسباببازی ،کودک و نوزاد ۱٫۳٪

خودرو
ابزار
اداری
۱٫۹٪

خوردنی و آشامیدنی

اسباببازی
کودک و نوزاد
۲٫۸٪

۲٫۸٪

کتاب ،هنر و
لوازمالتحریر

ورزش و سفر

۲٫۵٪

۳٫۱٪

مد و پوشاک

آرایشی ،بهداشتی و سالمت

۶٫۴٪

7٫۴٪

سهم فروش گروههای کاالیی اصلی بر حسب تعداد
خودرو ،ابزار و اداری
۳٫۱٪
مد و پوشاک
ورزش و سفر

کتاب ،هنر و لوازمالتحریر

۳٫۴٪

۶٫۱٪

۸٫۱٪

خوردنی و آشامیدنی
۱۹٫۴٪

کاالی دیجیتال
53٫7٪

آرایشی ،بهداشتی و سالمت
۱۷٪

خانه و آشپزخانه

خانه و آشپزخانه
۲0٫8٪

۲۱٫۹٪
کاالی دیجیتال
۱۸٫۲٪

همانطــور کــه انتظــار مـیرود ،کاالهــای دیجیتــال مثــل لپتــاپ ،موبایــل و پاوربانــک ســهم ریالــی باالیــی در فــروش دارد ،در حالــی کــه از نظــر تعــداد فــروش در رتبـهی ســوم قــرار میگیــرد.
در عــوض کاالهــای ســوپرمارکتی و مــواد غذایــی کــه در ادبیــات خردهفروشــی بــه عنــوان کاالهــای تندمصــرف ( )FMCGشــناخته میشــوند بــه تعــداد بســیار زیــادی خریــداری میشــوند.
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گرانترین سفارش دیجیکاال
یکی از مشتریان دیجیکاال در سال  98با خرید  177عدد ماشین اصالح صورت رکورد گرانترین سفارش رو با مبلغ  244میلیون تومان ثبت کرده است.

× 177
ماشین اصالح صورت پاناسونیک
مدل ES-LF51
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 ۱۰کاالی پرفروش
(تعدادی)

سال ۱۳۹۸

رتبه

۱

المپ ال ای دی  7وات لیتومکس مدل  001پایه E14
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رتبه

2

رتبه

3

رتبه

4

گوشی نوکیا مدل 106-2019

ماشین اصالح کیمی

چراغ  LEDیو اس بی

م کارت
دو سی 

مدل KM-5017

Flexible USB Light

رتبه

5

رتبه

6

رتبه

7

گوشی سامسونگ Galaxy A10

المپ ال ای دی  12وات لیتومکس

تبدیل  OTGریمکس

 SM-A105F/DSدو سیمکارت  32گیگابایت

مدل  001پایه E27

مدل RA-OTG

رتبه

8

رتبه

9

رتبه

10

کمربند مردانه مدیر چرم

گوشی نوکیا مدل 130-2017

فلش مموری سن دیسک

مدل MKM6

م کارت
دو سی 

 16 Cruzer Blade CZ50گیگابایت
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 ۱۰کاالی پرفروش
(ریالی)

سال ۱۳۹۸

رتبه

۱

گوشی سامسونگ  Galaxy A50 SM-A505F/DSدو سیمکارت  128گیگابایت
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رتبه

2

رتبه

3

رتبه

4

گوشی سامسونگ Galaxy A10

گوشی سامسونگ Galaxy A10s

گوشی سامسونگ Galaxy A20

 SM-A105F/DSدو سیم کارت  32گیگابایت

 SM-A107F/DSدو سیمکارت  32گیگابایت

 SM-A205F/DSدو سیمکارت  32گیگابایت

رتبه

5

رتبه

6

رتبه

7

ٓ
گوشی هواوی Y7 Prime 2019

گوشی سامسونگ Galaxy A30

گوشی سامسونگ Galaxy A70

دو سیمکارت  32گیگابایت

 SM-A305F/DSدو سیمکارت  64گیگابایت

 SM-A705FN/DSدو سیمکارت  128گیگابایت

رتبه

8

رتبه

9

رتبه

10

ٓ
گوشی هواوی P30 Lite MAR-LX1M

ٓ
گوشی هواوی Y7 Prime 2019

ٓ
گوشی هواوی Y9 2019 JKM-LX1

دو سیمکارت  128گیگابایت

دو سیمکارت  32گیگابایت

دو سیمکارت  64گیگابایت
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 ۱۰کاالی پرفروش سوپرمارکتی
(ریالی)

سال ۱۳۹۸

رتبه

۱

دستمال توالت تنو  Classicبسته  24عددی
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رتبه

2

رتبه

3

رتبه

4

گوشت چرخکرده مخلوط گوساله و گوسفند

زعفران سرگل کاور سحرخیز

دستمال کاغذی  250برگ تنو

مهیا پروتئین  1 -کیلوگرم

 4.608گرم

مدل  Softبسته  8عددی

رتبه

5

رتبه

6

رتبه

7

پوشینه بزرگسال ایزی الیف

برنج طارم ممتاز گلستان

ٓ
عسل طبیعی اذرکندو

سایز متوسط بسته  16عددی

 4.5کیلوگرم

 1.5کیلوگرم

رتبه

8

رتبه

9

رتبه

10

دستمال کاغذی  100برگ ایزی پیک

ٓ
برنج صدری هاشمی اقاجانیان

محلول تقویت کننده مژه سریتا

بسته  10عددی

 5کیلوگرم

مدل  Eyelashحجم  7میلی لیتر
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 ۱۰کاالی پرفروش سوپرمارکتی
(تعدادی)

سال ۱۳۹۸

رتبه

۱

کنسرو ماهی تون در ر روغن گیاهی طبیعت  ۱۸۰گرم

فصل سوم
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رتبه

2

رتبه

3

4

رتبه

روغن سرخ کردنی بهار الماس

دستمال کاغذی  100برگ ایزی پیک

کنسرو رب گوجه فرنگی طبیعت

 1.8لیتر

بسته  10عددی

 800گرم

رتبه

5

رتبه

6

7

رتبه

دستمال توالت تنو Classic

اسپاگتی قطر  1.2زر ماکارون

بادام زمینی مزمز

بسته  24عددی

 700گرم

 350گرم

رتبه

8

رتبه

9

رتبه

10

ٓ
عسل طبیعی اذرکندو

زعفران سرگل کاور سحرخیز

ٓ
روغن مایع افتابگردان الدن

 1.5کیلوگرم

 4.608گرم

حاوی ویتامین دی و ای  1.62کیلوگرم

گزارش سال ۱۳۹۸

62

فصل اول

عنوان فصل

فصل چهارم

زیرساخت تکنولوژی
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پلتفرم دیجیکاال
دانش فنی توسـعه پلتفرم خرده فروشـی آنالین تنها در اختیار تعداد محدودی شـرکت در دنیا اسـت .از این میان ،تعداد کمتری توان رقابت و کسـب سـهم بزرگی از بازار دارند .توسـعه زیرساخت و لجستیک
بوکار ،توان عملیاتی برای خرید همزمان صدهاهزار نفر کاربر ،سـامانه های پردازشـی آنالین مانند جسـتجو و پیشـنهاد برای این تعداد کاربر بخشی از پیچیدگی های این صنعت است.
کسـ 

پلتفرم منحصربهفرد
با مالکیت تجاری دیجیکاال

مقیاسپذیری در تعداد کاربر و
تراکنش همزمان و همخوانی با
ظرفیت عملیاتی

پلتفرم دیجیکاال یکی از داراییهای بسیار بااهمیت دیجیکاال است.

دسترسی آنی فروشندگان و
خریداران سراسر کشور

تیمی از بهترین برنامهنویسان و
توسعهدهندگان داخل و خارج
کشور در این پروژه همکاری کردند

از بهترین ابزارها و روشهای فناوری
اطالعات در توسعه پلتفرم دیجیکاال
استفاده شده است

فصل چهارم
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زیرساخت تکنولوژی

الگوریتمهای هوشمند تجربه خرید ()Shopping Experience
پیشنهاددهی خرید با تکیه بر روشهای یادگیری عمیق
()Deep Learning

الگوریتم جستجوی تصویر

هوشمندسازی و بهینهسازی جستجو
با یادگیری جستجوهای قبلی

رتبهبندی و اولویتبندی نتایج باتوجه به
سابقه تعداد کلیک و نرخ تبدیل

الگوریتم جستجو با تشخیص صدا
()Voice Recognition

توصیه خودکار  ،هدفمند و متناسب برای هر کاربر

الگوریتم پیشرفته AutoComplete

الگوریتمهای هوشمند که تجربه خوشایند خرید را ممکن میکند از داراییهای فکری ( )Properties Intellectualبسیار مهم دیجیکاال است.

گزارش سال ۱۳۹۸
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الگوریتمهای هوشمند در لجستیک و پردازش کاال ()Logistics and Fulfillment

الگوریتمهای هوشمند پلتفرم دیجیکاال پردازش
بیش  5۰۰٬۰۰۰کاال را در روز ممکن کردهاند

الگوریتم رهگیری سفارش
()Order Tracking

الگوریتم پیشرفته تعیین مسیر پیکها
()Delivery Routing

انبارش ،پردازش و توزیع کاالها فرایندی زمانبر و پیچیده است که با استفاده از الگوریتمهای هوشمند و خودکار امکانپذیر شده است.

الگوریتم هوشمند مرتب کردن و پیداکردن کاال در انبار

الگوریتم برداشت کاال
()Item Picking

فصل چهارم
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زیرساخت تکنولوژی

الگوریتمهای هوشمند فناوری مالی و پرداخت آنالین ()Fintech and Payment

کیف پول الکترونیک
()E-Wallet

درگاه پرداخت هوشمند
()Smart IPG

داشبورد هوشمند
()Smart Dashboard

امنیت پروفایل تشخیص هویت

پلتفرم اعطای اعتبار و خرید قسطی

الگوریتم هوشمند قیمتگذاری
()Pricing Algorithm

الگوریتمهای هوشمند فناوری مالی و پرداخت آنالین به تسهیل خرید آنالین کمک کرده و امکان پردازش  30هزار تراکنش در لحظه را فراهم میکند.

گزارش سال ۱۳۹۸
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فصل اول

عنوان فصل

فصل پنجم

محصوالت و برندها
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پرفروشترین یخچال و فریز رها (تعدادی)

یخچال ایستکول
TM 835

رتبه

1

یخچال ایستکول
TM 919

رتبه

2

یخچال و فریزر امرسان
TFH14T

رتبه

3

یخچال و فریزر فیلور
TDF 342N

رتبه

4

یخچال امرسان
IR5T

رتبه

5

پرفروشترین یخچال و فریز رها (ریالی)

یخچال ایستکول
TM 835

رتبه

1

یخچال و فریزر امرسان
TFH14T

رتبه

2

یخچال ایستکول
TM 919

رتبه

3

یخچال و فریزر فیلور
TDF 342N

رتبه

4

یخچال و فریزر امرسان
مدل BFN22D MTP

رتبه

5
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محصوالت و برندها

پرفروشترین لپتاپها (تعدادی)

لپتاپ  15اینچی لنوو
Ideapad 330 - E

رتبه

1

لپتاپ  15اینچی ایسوس
VivoBook X543MA A

رتبه

2

لپتاپ  15اینچی لنوو
Ideapad 330 - F

رتبه

3

لپتاپ  15اینچی لنوو
Ideapad 330 - FA

رتبه

4

لپتاپ  15اینچی لنوو
Ideapad 330 NXB

رتبه

5

پرفروشترین لپتاپها (ریالی)

لپتاپ  15اینچی لنوو
Ideapad 330 - E

رتبه

1

لپتاپ  15اینچی ایسوس
VivoBook X543MA A

رتبه

2

لپتاپ  15اینچی لنوو
Ideapad 330 - FA

رتبه

3

لپتاپ  15اینچی لنوو
Ideapad 330 - F

رتبه

4

لپتاپ  15اینچی ایسوس
VivoBook K543UB - D

رتبه

5
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پرفروشترین آلبومهای موسیقی (تعدادی)

آلبوم افسانه چشمانت
علیرضا قربانی و همایون شجریان

رتبه

1

آلبوم ایران من
همایون شجریان و سهراب پورناظری

رتبه

2

آلبوم بینام
محسن چاووشی

رتبه

3

آلبوم خراسانیات
محمدرضا شجریان و پرویز مشکاتیان

رتبه

4

آلبوم بی کالم آرامش خیال
بهیاد

رتبه

5

پرفروشترین کتابها (ریالی)

چهار اثر از فلورانس
اسکاول شین

رتبه

1

خودت باش دختر
ریچل هالیس

رتبه

2

خودت را به فنا نده
گری جان بیشاپ

رتبه

3

شدن
میشل اوباما

رتبه

4

تختخوابت را مرتب کن
ویلیام اچ .مکریون

رتبه

5
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محصوالت و برندها

پرفروشترین کنسولهای بازی (تعدادی)

کنسول بازی قابل حمل
ساپ گیم باکس Plus 400

رتبه

کنسول Playstation 4 Slim
 Region 2 CUH-2216Bیک ترابایت

1

رتبه

2

کنسول بازی قابل حمل
کد 0110

رتبه

3

کنسول Playstation 4 Slim
 Region 2 CUH-2216Bظرفیت  ۲ترابایت

رتبه

4

کنسول Playstation 4 Slim
Region 2 CUH-2216A
 ۵۰۰گیگابایت

رتبه

5

پرفروشترین کنسولهای بازی (ریالی)

کنسول Playstation 4 Slim
Region 2 CUH-2216B
یک ترابایت

رتبه

1

کنسول Playstation 4 Slim
 Region 2 CUH-2216Bیک ترابایت

رتبه

2

کنسول Playstation 4 Pro
ریجن CUH-7216B 2
یک ترابایت

رتبه

3

کنسول Playstation 4 Pro 2018
CUH-7216B Region 2
یک ترابایت

رتبه

4

کنسول Playstation 4 Slim
Region 2 CUH-2216A
 ۵۰۰گیگابایت

رتبه

5
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پرفروشترین تلویزیونها (تعدادی)

تلویزیون الایدی ایکس ویژن
 24XS460سایز  24اینچ

رتبه

1

تلویزیون الایدی هوشمند ایکس
ویژن  43XT725سایز  43اینچ

رتبه

2

تلویزیون الایدی ایکس ویژن
 43XK570سایز  43اینچ

رتبه

3

تلویزیون الایدی هوشمند ایکس
ویژن  55XT515سایز  55اینچ

رتبه

4

تلویزیون الایدی شهاب
 24SH81N1سایز  24اینچ

رتبه

5

پرفروشترین تلویزیونها (ریالی)

تلویزیون الایدی هوشمند ایکس
ویژن  55XT515سایز  55اینچ

رتبه

1

تلویزیون الایدی هوشمند ایکس
ویژن  49XTU725سایز  49اینچ

رتبه

2

تلویزیون الایدی هوشمند ایکس
ویژن  55XTU725سایز  55اینچ

رتبه

3

تلویزیون الایدی هوشمند ایکس
ویژن  43XT725سایز  43اینچ

رتبه

4

تلویزیون الایدی ایکس ویژن
 24XS460سایز  24اینچ

رتبه

5
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محصوالت و برندها

پرفروشترین ساعتهای هوشمند (تعدادی)

ساعت هوشمند وی سریز
مدل A1

رتبه

ساعت هوشمند جیتب
W101 Hero

1

رتبه

2

بند مچ بند هوشمند
Mi Band 2 Silicone

رتبه

3

ساعت هوشمند جیتب
W101

رتبه

4

ساعت هوشمند A1
بههمراه هندزفری بیسیم I7S TWS

رتبه

5

پرفروشترین ساعتهای هوشمند (ریالی)

ساعت هوشمند سامسونگ
Galaxy Watch SM R800

رتبه

1

ساعت هوشمند سامسونگ
Galaxy Watch SM R810

رتبه

2

ساعت هوشمند سامسونگ
ساعت هوشمند اپل واچ سری 5
Galaxy Watch Active2 44mm 44m Space Gray luminum Case Black Sport Band

رتبه

3

رتبه

4

ساعت هوشمند وی سریز
مدل A1

رتبه

5
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پرفروشترین گوشیهای موبایل (تعدادی)

نوکیا مدل106 - 2019
م کارت
دو سی 

رتبه

گوشی سامسونگ Galaxy A10 SM
 A105FDSدو سیمکارت  32گیگابایت

1

رتبه

2

گوشی سامسونگ Galaxy A10s SM
 A105FDSدو سیمکارت  32گیگابایت

رتبه

3

گوشی هوآوی Y5 lite 2018
دو سیم کارت  16گیگابایت

رتبه

4

گوشی نوکیا 130 - 2017
دو سیم کارت

رتبه

5

پرفروشترین گوشیهای موبایل (ریالی)

گوشی سامسونگ Galaxy A50 SM
 A505FDSدو سیمکارت  128گیگابایت

رتبه

1

گوشی سامسونگ Galaxy A10 SM
 A105FDSدو سیمکارت  32گیگابایت

رتبه

2

گوشی سامسونگ Galaxy A10s SM
 A105FDSدو سیمکارت  32گیگابایت

رتبه

3

گوشی سامسونگ Galaxy A20 SM
 A205FDSدو سیمکارت  32گیگابایت

رتبه

4

گوشی هوآوی Y7 Prime 2019
دو سیمکارت  32گیگابایت

رتبه

5
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محصوالت و برندها

پرفروشترین دوربینها (تعدادی)

دوربین دیجیتال سامسونگ
مدل ST150F

رتبه

1

دوربین دیجیتال سامسونگ
مدل ES95

رتبه

2

دوربین دیجیتال سامسونگ
مدل ST69

رتبه

3

دوربین دیجیتال سامسونگ
مدل WB30F

رتبه

4

دوربین عکاسی چاپ سریع
فوجیفیلم مدل Instax Mini 9

رتبه

5

پرفروشترین دوربینها (ریالی)

دوربین دیجیتال نیکون  D5300بههمراه
دوربین دیجیتال کانن مدل Eos 80D EF S
دوربین دیجیتال کانن مدل EOS 4000D
لنز  18-140میلیمتر VR
بههمراه لنز  18-135میلیمتر f3.5 5.6 IS USM
بههمراه لنز  18-55میلیمتر DC III

رتبه

1

رتبه

2

رتبه

3

دوربین فیلمبرداری ورزشی گوپرو
 Hero7 Blackدوربین

رتبه

4

دوربین دیجیتال نیکون مدل D3500
بههمراه لنز  18-55میلی متر VR AF P

رتبه

5
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محصوالت و برندها

یک سفارش عجیب برای روز  عشاق

=
?!

+
تله موش

کتاب موفقیت در  7روز

گزارش سال ۱۳۹۸
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پرجستجوترین برندهای ایرانی در دیجی کاال

پرجستجوترین برندهای خارجی در دیجی کاال

سال 1398

سال 1398

51,652

2,279,441

41,367

888,897

23,737

870,157

11,146

656,۰08

8,389

177,785

فصل پنجم
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محصوالت و برندها

سهم فروش کاالهای ایرانی در دیجیکاال چقدر است؟

در ســال  1398حــدود  69٪از فــروش تعدادی
دیجـیکاال متعلــق بــه کاالهــای ایرانــی بود.

69%

تعداد کاالی فروش رفته

2512

برند ایرانی
تا پایان سال۱۳۹۸

66%
42%

کاالهای ایرانی

کاالهای خارجی

گزارش سال ۱۳۹۸
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پرفروشترین برندهای ایرانی (ریالی)
سال ۱۳۹۸
تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۷

سهم فروش ریالی

نام برند

فصل پنجم
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محصوالت و برندها

پرفروشترین برندهای خارجی (ریالی)
سال ۱۳۹۸
تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۷

سهم فروش ریالی

نام برند

گزارش سال ۱۳۹۸
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پرفروشترین برندهای تلویزیون (ریالی)
سال ۱۳۹۸
تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۷

سهم فروش ریالی

نام برند

فصل پنجم
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محصوالت و برندها

پرفروشترین برندهای عطر

و ادوکلن (ریالی)

سال ۱۳۹۸
تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۷

سهم فروش ریالی

نام برند

گزارش سال ۱۳۹۸
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پرفروشترین برندهای دوربین (ریالی)
سال ۱۳۹۸
تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۷

سهم فروش ریالی

نام برند

فصل پنجم
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محصوالت و برندها

پرفروشترین برندهای لپتاپ و الترابوک (ریالی)
سال ۱۳۹۸
تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۷

سهم فروش ریالی

نام برند

گزارش سال ۱۳۹۸
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پرفروشترین برندهای یخچال و فریزر (ریالی)
سال ۱۳۹۸
تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۷

سهم فروش ریالی

نام برند

فصل پنجم
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محصوالت و برندها

پرفروشترین برندهای مواد غذایی (ریالی)
سال ۱۳۹۸
تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۷

سهم فروش ریالی

نام برند

گزارش سال ۱۳۹۸

پرفروشترین برندهای ساعت هوشمند

90

(ریالی)

سال ۱۳۹۸
تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۷

سهم فروش ریالی

نام برند

فصل پنجم
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محصوالت و برندها

پرفروشترین برندهای کنسول و لوازم جانبی بازی (ریالی)
سال ۱۳۹۸
تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۷

سهم فروش ریالی

نام برند

گزارش سال ۱۳۹۸

پرفروشترین برندهای گوشی موبایل

92

(ریالی)

سال ۱۳۹۸
تغییر رتبه برند نسبت به سال ۹۷

سهم فروش ریالی

نام برند

فصل اول

عنوان فصل

فصل ششم

دیجیکاال در سال ۹۸

گزارش سال ۱۳۹۸

رویدادهای دیجیکاال
در سال 1398
رویداد تجارت الکترونیک نیمدایره
در ســـالی کـــه گذشـــت گـــروه دیجـــیکاال رویدادهـــای گوناگونـــی
برگـــزاری کـــرد و در برنامههـــای مختلـــف بـــرای ارتبـــاط بیشـــتر بـــا
مخاطبـــان شـــرکت داشـــت .رویـــداد نیمدایـــره رویـــدادی تخصصـــی
در حـــوزه اقتصـــاد دیجیتـــال بـــود کـــه روزنامـــه دنیـــای اقتصـــاد آذر
م ــاه  ۹۸برگ ــزار ک ــرد و نخس ــتین گ ــزارش دیجــیکاال همزم ــان ب ــا ای ــن
روی ــداد رونمای ــی ش ــد .در ای ــن روی ــداد ک ــه ب ــا حض ــور نقشآفرین ــان
اصلـــی تجـــارت الکترونیـــک ایـــران برگـــزار شـــد ،موضـــوع تجـــارت
الکترونیـــک بـــا محوریـــت خردهفروشـــی آنالیـــن بـــه بررســـی و
بح ــث گذاش ــته ش ــد و س ــازمان فن ــاوری اطالع ــات و دیگ ــر بازیگ ــران
تاثیرگ ــذار ای ــن ح ــوزه ه ــر ک ــدام ب ــا زاوی ــه دی ــدی متف ــاوت ای ــن ب ــازار
را تحلیـــل کردنـــد .گـــزارش تحلیلـــی و آمـــاری شـــش ماهـــه نخســـت
ســـال  ۱۳۹۸دیجـــیکاال شـــامل جزئیاتـــی از رفتـــار مصرفکننـــدگان،
پلتفـــرم مارکتپلیـــس و تحلیـــل بـــازار اســـت.
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شرکت در نمایشگاههای تخصصی
در نمایشگاه اینوتکس سال  ۱۳۹۸برای نخستین بار دیجیکاال نکست،
بازوی نوآوری دیجیکاال ،معرفی شد تا کسبوکارهای مرتبط با حوزه هوش
مصنوعی بیشتر با این مجموعه آشنا شوند .همچنین مدیران دیجیکاال
نکست در بخش سخنرانیهای این نمایشگاه ،در مورد موضوعاتی
همچون دالیل موفقیت و شکست استارتاپها و چگونگی توسعه یک
کسبوکار از ایدهپردازی تا محصول صحبت کردند.
نمایشگاه الکامپ  ۹۸جایی بود که برای اولین بار گروه دیجیکاال به طور
کامل در کنار یکدیگر جمع شدند .دیجیکاال ،دیجیکاال نکست ،دیجیپی،
دیجیکاال ِفرش ،دیجیاستایل ،فیدیبو و ادرو در الکامپ  ۹۸به صورت
متمرکز در یک غرفه حضور داشتند و به معرفی فعالیتهای گروه دیجیکاال
پرداختند .دیجیکاال در این رویداد با برگزاری کارگاه «اتاق تجربه» دانش و
تجربههای مدیران دپارتمانهای مختلف را در قالب موضوعاتی همچون
اهمیت نظارت بر عملیات بازرگانی در تجارت الکترونیک ،مسیر شغلی،
چگونگی رشد در صنعت تجارت الکترونیک ،فرهنگ کاری در استارتاپها و
چالشهای مارکت ِپلیس را با عالقهمندان این حوزه به اشتراک گذاشت.
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نمایشگاه صنایع دستی
دیجـــیکاال بـــرای چهـــار ســـال متوالـــی بـــا هـــدف حمایـــت از
کســـبوکارهای ایرانـــی و تســـهیل فراینـــد رســـاندن صنایـــع دســـتی
بــه دســت مشــتری نهایــی در ایــن نمایشــگاه ،کنــار هنرمنــدان ایرانــی
در نمایش ــگاه صنای ــع دس ــتی حض ــور داش ــته اس ــت .دیج ـیکاال خان ــه
بی ــش از  61ه ــزار کســبوکار ایران ــی اس ــت ک ــه از سراس ــر ای ــران در ای ــن
فروشـــگاه اینترنتـــی فعـــال هســـتند .در ایـــن نمایشـــگاه در کنـــار
حمایـــت از صنایـــع دســـتی ،کارگاههایـــی بـــا موضوعـــات برندســـازی
صنایـــع دســـتی ،قیمتگـــذاری و بســـتهبندی ،تولیـــد محتـــوا،
مدیریـــت پـــروژه و اهمیـــت برندهـــای ملـــی برگـــزار شـــد.
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بازدید از مرکز پردازش دیجیکاال
ب ــا افتت ــاح مرک ــز پ ــردازش دان ــش در ته ــران ،ه ــم اکن ــون دیجــیکاال
بزرگتریـــن مرکـــز پـــردازش کاال در خاورمیانـــه را در اختیـــار دارد .ایـــن
مرک ــز ب ــا مس ــاحت  ۵۰ه ــزار مت ــر مرب ــع ،ظرفی ــت انب ــارش پن ــج میلی ــون
آیتـــم کاال و ظرفیـــت پـــردازش  ۵۰۰هـــزار کاال در روز ،یکـــی از مراکـــز
پ ــردازش قاب ــل مقایس ــه نمونهه ــای پیش ــرو در س ــطح جهان ــی اس ــت.
عـــاوه بـــر ایـــن 31 ،مرکـــز توزیـــع ،پـــردازش و جمـــعآوری کاال در همـــه
اســـتانهای کشـــور ،امـــکان تحویـــل ســـریع کاال و خدمـــات پـــس از
فـــروش بـــه مشـــتریان و جمـــعآوری و پـــردازش کاالی فروشـــندگان و
کســـبوکارها را در دورتریـــن نقـــاط ایـــران فراهـــم آوردهاســـت.
فناور یهـــای نویـــن مرکـــز پـــردازش دیجـــیکاال یکـــی از بخشهـــای
جالـــب ایـــن مرکـــز پـــردازش اســـت .بازدیدکننـــدگان در هـــر برنامـــه
بازدی ــد ب ــا فناور یه ــای جدی ــدی آش ــنا میش ــوند ک ــه در بخشه ــای
مختلـــف ورود کاال ،پـــردازش ،آمادهســـازی ســـفارشها و لجســـتیک
بـــه کار رفتـــه اســـت .فنـــاوری طبقهبنـــدی کاالهـــا بـــر اســـاس ســـبد
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س ــفارش مش ــتری در کوتاهتری ــن زم ــان ممک ــن و جداس ــازی بس ــتهها
ب ــر اس ــاس منطق ــه ارس ــال س ــفارش از جمل ــه ای ــن فناور یه ــا اس ــت
ک ــه ب ــه هوشمندس ــازی فراین ــد ارس ــال س ــفارشها کم ــک میکن ــد.
از سـال  1396امکان بازدید از این مرکز فراهم شـده است تا عالقهمندان
از نزدیک با فرایندهای پردازش و ارسال کاالها آشنا شوند.
در ســـال  1398بیش از  50تور بازدید از مرکـــز پردازش کاالی دیجیکاال
برگزار شـــد و بیش از هزار نفر از گروههای ســـنی مختلـــف و فعال در
مشـــاغل مختلف در این تورها حضور داشتند.
اســـاتید و دانشـــجویان دانشـــگاههای کشـــور از اســـتانهای
مختلـــف ،مدیـــران و همـــکاران شـــرکتهای دارویـــی ،مـــواد
غذایـــی ،حمـــل و نقـــل و بســـیاری از اســـتارتاپهای بـــزرگ کشـــور،
روزنامهنـــگاران آزاد و هیئـــت تحریریـــه مجـــات ،روزنامههـــا و
وبس ــایتهای خب ــری کش ــور و مدی ــران و معاون ــان وزارت ارتباط ــات،
صنع ــت ،مع ــدن و تج ــارت و تع ــدادی از نماین ــدگان مجل ــس از جمل ــه
بازدیدکننـــدگان ایـــن مرکـــز در ســـال  1398بودهانـــد.
در ایـــن بازدیدهـــا اســـاتید و دانشـــجویان دانشـــگاههای شـــریف،
تهـــران ،امـــام خمینـــی قزویـــن و دانشآمـــوزان مـــدارس تهـــران،
روزنامهنـــگاران حوزههـــای اقتصـــادی ،علمـــی و فنـــاوری و فعـــاالن
اقتصـــادی کشـــور عمـــان از نزدیـــک بـــا دیجـــیکاال ،مراحـــل پـــردازش
و ارســـال کاال و نحـــوه تولیـــد محتـــوا آشـــنا شـــدند .عـــاوه بـــر
ایـــن رویدادهایـــی بـــا حضـــور فعـــاالن صنعـــت  FMCGو صنایـــع
الکترونی ــک ای ــران ب ــا ه ــدف نزدی ــک ک ــردن کســبوکارهای آفالی ــن
ب ــه فض ــای ی ــک کســبوکار آنالی ــن ،در ای ــن مرک ــز برگ ــزار ش ــده اس ــت.
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افتتاحیهدیجیکاالنکست،بازوینوآوریدیجیکاال
سال  ۱۳۹۸ســـال آغاز به کار رســـمی دیجیکاال نکســـت ،بازوی نوآوری
دیجـــیکاال بود .دیجیکاال نکســـت فضایی در اختیار کســـبوکارهای
نوپـــا یا ایدههـــای خالقانـــه میگذارد تـــا کســـبوکار خـــود را در حوزه
هوش مصنوعی راهانـــدازی کنند .دیجیکاال نکســـت با هدف اتصال
بزرگترین بازار الکترونیکی ایران به اســـتارتاپهای برتر کشـــور شـــکل
گرفته اســـت .این مجموعه در اســـتارتاپهایی ســـرمایهگذاری میکند
کـــه توانمندی اثرگـــذاری عمیق در جامعـــه را با اســـتفاده از مدلهای
کســـبوکار نوآورانه و فناور یهای جدید داشـــته باشـــند.
برگـــزاری کمپهـــای اســـتارتاپی هـــوش مصنوعی دیجیکاال نکســـت
یکـــی از فعالیتهای این مجموعه اســـت .افتتاحیه دیجیکاال نکســـت
در خرداد  1398همراه با مراســـم افطار برگزار شـــد و فعاالن اکوسیستم
اســـتارتاپی کشـــور ،صاحبنظـــران حوزه هـــوش مصنوعـــی و اصحاب
رســـانه در این برنامه حضور داشـــتند .در این برنامه مدیـــران دیجیکاال از
اهداف آغاز بـــه کار این مجموعه و کمپهای اســـتارتاپی برای توســـعه
ایدههـــای خالقانـــه در زمینـــه هـــوش مصنوعـــی گفتنـــد .ایدههایی
کـــه در کمتر از یک ســـال از شـــروع بـــه کار دیجیکاال نکســـت اکنون به
محصول رســـیدهاند و بســـیاری از آنهـــا برای ادامـــه فعالیتهای خود
ســـرمایهگذارانی دارنـــد یا به دنبال جذب ســـرمایه هســـتند.
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مسئولیتهایاجتماعیدیجیکاال
در سال ۱۳۹۸
همه با هم برای ایران
ســال  ۹۸بــا اتفاقــات غیرمنتظــره و ناخوشــایندی بــرای مــردم ایــران آغــاز
شــد و ســیل ،آســیبهای جبرانناپذیــری بــه شــهرها و روســتاهای ایــران
وارد کــرد .دیجـیکاال بــا هــدف یار یرســانی بــه هموطنــان آســیبدیده و
در راســتای مســئولیت اجتماعــی خــود کمپین "همه بــا هم برای ایــران" را
آغــاز کــرد تــا در شــرایط ســخت و بحرانــی ســهم کوچکــی در یــاری رســاندن
بــه هموطنــان آســیبدیده داشــته باشــد .در ایــن کمپیــن دیجــیکاال،
بخشــی از وســایل ضــروری در شــرایط بحرانــی را بــه مناطــق مختلــف
اســتان گلســتان ارســال کــرد .همچنیــن کاالهایــی در صفحــه مخصوص
ســیل گلســتان بــه قیمــت خریــد و بــدون حاشــیه ســود عرضــه شــد تــا
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کســانی کــه تمایــل بــه مشــارکت در ایــن طــرح دارنــد ،ســفارش مــورد
نظــر خــود را ثبــت و بــه ایــن کمپیــن بپیوندنــد .در مجمــوع بســتههایی
شــامل تجهیــزات گرمایشــی ،لــوازم بهداشــتی و غذاهــای کنســروی
در ســه مرحلــه بــه اســتان گلســتان فرســتاده شــد .ایــن بســتهها بــا
همــکاری هــال احمــر اســتان گلســتان در شــهرهای آققــا و گمیشــان
و روســتاهای کلآبــاد حکیــم ،ســن ســبلی ،صحنــه ،یامپــی ،قرنجیــک،
ســقرتپه ،پنــج پیکــر ،چارقلــی ،چپاقلــی و ســیمین شــهر توزیــع شــد.
متاســـفانه ســـیل در بهمـــن مـــاه ســـال  ۹۸بخشهـــای دیگـــری از
کشـــورمان را هـــم بـــا شـــرایط بحرانـــی روبـــهرو کرد .ایـــن بار اســـتان
سیســـتان و بلوچســـتان و مناطـــق جنوبـــی ایران درگیر ســـیل شـــد و
بســـیاری از ساکنان روســـتاهای دور از شـــهرها و مســـیرهای اصلی با
مشـــکل رفتوآمد روبهرو شـــدند .ســـیل در سیســـتان و بلوچســـتان
آســـیب بســـیاری به خانهها ،مزارع ،دامهـــا و زیرســـاختهای جادهای
وارد کـــرد .دیجـــیکاال در ادامـــه فعالیتهـــای کمپین «همـــه با هم
برای ایران» تامین بخشـــی از وســـایل ضـــروری مـــردم را در این منطقه
آغـــاز کـــرد و همچون گذشـــته به نتیجـــه رســـاندن این کمپیـــن جز با
همراهـــی هموطنـــان ممکن نبود .این بســـتهها بـــا همراهی هالل
احمـــر اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان ،خیریه محســـنین زاهـــدان و
خیریـــه امـــام رضاییهـــا در مناطق صعبالعبـــور این منطقـــه توزیع
شـــد .مناطق زرآباد ،نیکشهر ،چابهار و دشـــتیاری و روستاهای کورچی،
اپـــکان ،لکی و پشـــتی از جملـــه مناطقی بودنـــد که معابر آنهـــا در اثر
وقوع ســـیل و آبگرفتگی بســـته شـــده بود .همچنین بخشـــی از این
هزینـــه به بازســـازی مناطـــق آســـیبدیده اختصاص پیـــدا کرد.
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بازگشتبهمدرسه
تحصیل حق همه کودکان ســـرزمین ماســـت .اما کودکانی از گوشـــه
و کنـــار ایـــران با همه ذوق و انگیـــزهای که بـــرای درس خواندن دارند،
بـــه امکانـــات حداقلـــی دسترســـی ندارنـــد .هر ســـال با شـــروع مهر
تعـــدادی از کودکانمـــان بـــه همیـــن دلیل از مدرســـه بـــاز میمانند.
دیجـــیکاال در ســـال  ۹۸همزمـــان با کمپین بازگشـــت به مدرســـه ،در
طـــرح بـــرای همه ایـــران ،بـــا یـــاری عالقهمندان بـــه مشـــارکت در این
طـــرح ،تـــاش کـــرد ســـهم کوچکـــی در تامیـــن ایـــن نیازها داشـــت.
دیجـــیکاال قســـمتی از نیازهـــای مالی ایـــن پـــروژه را تامین کـــرد و با
کمـــک بنیاد کودک ایـــن لوازم را به دســـت کودکان در سراســـر ایران
م تحریر اهدایی خود را کـــه دیجیکاال با
رســـاند .مردم ایران هم لـــواز 
حاشـــیه ســـود صفر در صفحه مربوط به این کمپین قـــرار داده بود،
خریـــداری و از این طریـــق در کمپین مشـــارکت کردند.

گزارش سال ۱۳۹۸

دیجیکاال
حامی مسابقه نقاشی کودکان
در برنامه جهانی غذا
دیجـــیکاال در راســـتای مســـئولیت اجتماعـــی خـــود ،آبان مـــاه ۱۳۹۸
حامی برگزاری مســـابقه سراســـری نقاشی در مهمانشـــهرهای ایران
شـــد .این مهمانشـــهرها محـــل ســـکونت پناهجویان کشـــورهای
همســـایه در اســـتانهای مختلف ایران اســـت.
در ایـــن مســـابقات کـــه برنامـــه جهانـــی غـــذای ســـازمان ملـــل
متحـــد ( )WFPســـاالنه در ایـــران برگـــزار میکنـــد ،از کـــودکان در
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مهمانشـــهرهای شـــهرهای مختلف خواسته میشـــود تا با توجه به
موضوع مســـابقه ،نقاشـــیهایی با ایدههای خالقانه خود بکشـــند.
ســـال  ۱۳۹۸این مســـابقه با موضوع صبحانه ســـالم میان شش هزار
کودک اهل افغانســـتان ،پاکســـتان و عراق آغاز شـــد .بعـــد از داوری
ایـــن آثار ،نمایشـــگاهی از  ۳۲نقاشـــی برگزیـــده در  ۱۷آبـــان  ۹۸برگزار
شـــد و این نقاشـــیها به نفـــع همین کـــودکان به فروش گذاشـــته
شـــد .در واقع درآمـــد حاصل از فروش هر نقاشـــی بـــه همان کودک
تعلـــق میگیرد تـــا او را اندکی به قدم گذاشـــتن در مســـیر رســـیدن
بـــه رویاهایـــش همراهی کند .گرچـــه نمیتوان زندگـــی این کودکان
را بـــه یکبـــاره تغییـــر داد ،اما هـــر قدمـــی میتواند تاثیـــری هرچند
کوچـــک در مســـیر زندگی کودکانی باشـــد که آیندهســـاز هســـتند.
دیجیکاال در مســـابقه نقاشـــی که به مناسبت ســـی و دومین سال
حضور برنامـــه جهانی غذا در ایران برگزار شـــد ،از حامیـــان اصلی این
مســـابقه بـــود .برنامه جهانـــی غذای ســـازمان ملل  ۳۲نقاشـــی که
هیئـــت داوران از میان شـــش هزار اثر برگزیده بودند را در مراســـمی
به مناســـبت ســـی و دومین ســـال حضـــور برنامـــه جهانی غـــذا در
ایران بـــه مزایده گذاشـــت .پـــس از برگـــزاری این مراســـم دیجیکاال
 ۵۰۰نقاشـــی دیگر را خریداری کرد و هزینه هر نقاشـــی مســـتقیم
به دســـت صاحب اثر در مهمانشـــهرهای کشـــور رسید.
در حـــال حاضـــر  ۳۰هـــزار پناهجـــو در ایـــران تحـــت پوشـــش برنامه
جهانـــی غـــذا هســـتند کـــه در ایـــن میـــان  ۶۶۵۰کـــودک محصل در
نقـــاط مختلف کشـــور در اقامتگاههای تحت پوشـــش این ســـازمان
مشـــغول تحصیل هســـتند.

گزارش سال ۱۳۹۸

اقدامات دیجیکاال
در بحران کرونا
حمایت دیجیکاال از کسبوکارهای
آسیبدیده از بحران کرونا
روزهـــای پایانـــی ســـال  98روزهـــای خوشـــایندی بـــرای مـــا نبـــود.
روزهای ــی ک ــه ب ــه دلی ــل ش ــیوع وی ــروس کرون ــا در جه ــان اف ــراد ت ــا
جـــای ممکـــن خانهنشـــین شـــدند و ارتباطـــات بیـــش از هـــر زمـــان
دیگـــری در عصـــر ارتباطـــات ،مجـــازی شـــد .در ایـــن میـــان بســـیاری
از کســـبوکارهایی آفالیـــن کشـــور بـــا لـــزوم کاهـــش تـــردد در
شـــهرها بـــه ناچـــار تعطیـــل شـــدند .دیجـــیکاال از روزهـــای ابتدایـــی
اســـفند تـــاش کـــرد شـــرایطی فراهـــم کنـــد تـــا ایـــن کســـبوکارها
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در کوتاهتریـــن زمـــان ممکـــن بـــه پلتفـــرم مارکتپلیـــس دیجـــیکاال
بپیوندنـــد و بـــدون محدودیـــت کاالهـــای خـــود را در بـــازار آنالیـــن
ب ــه وس ــعت ای ــران عرض ــه کنن ــد .ب ــه ای ــن ترتی ــب فروش ــندگان ای ــن
امـــکان را داشـــتند از سیســـتم فـــروش ،پرداخـــت آنالیـــن ،انبـــارداری
و ارســـال دیجـــیکاال بهـــره گیرنـــد .درکمتـــر از ســـه مـــاه ،بیـــش از
 30هـــزار فروشـــنده بـــه بـــازارگاه دیجـــیکاال پیوســـتند و تعـــداد
کســـبوکارهای دیجـــیکاال بـــه  61هـــزار رســـید .همچنیـــن انبارهـــا
و مراک ــز پ ــردازش دیجــیکاال ع ــاوه ب ــر ته ــران در  9اس ــتان کش ــور در
ش ــهرهای تبری ــز ،اصفه ــان ،هم ــدان ،ک ــرج ،مش ــهد ،ش ــیراز ،کرم ــان،
اهـــواز و اراک بـــا هـــدف افزایـــش ســـرعت پـــردازش ســـفارشها و
کاهـــش هزینههـــای تامیـــن و ارســـال کاالهـــا راهانـــدازی شـــد.
عـــاوه بـــر ایـــن تســـهیالت نرمافـــزاری و امـــکان اســـتفاده از شـــرایط
وی ــژه در ط ــرح حمای ــت از کســبوکارهای ایران ــی برق ــرار ش ــد .برگ ــزاری
وبینارهـــای روزانـــه آمـــوزش فـــروش بـــه صـــورت آنالیـــن و رایـــگان،
فعــال شــدن پنــل فــروش آنالیــن در یــک روز و تولیــد محتــوای متنــی
و تصویـــری بـــرای کاالهـــا از جملـــه شـــرایطی بـــود کـــه در ایـــن دوران
ب ــرای فروش ــندگان در کمتری ــن زم ــان ممک ــن فراه ــم ش ــد.
همچنین برای بهبود شـــرایط کســـبوکارهای آســـیبدیده و کاهش
رفتوآمدهـــای شـــهری غیرضـــروری تفاهمنامـــهای ســـه جانبه میان
دیجـــیکاال ،ســـتاد مقابلـــه با بیمـــاری کرونا در تهـــران و اتـــاق اصناف
امضـــا شـــد .به ایـــن ترتیب هـــزار کســـبوکار آســـیبدیده با حاشـــیه
ســـود صفر برای دیجـــیکاال وارد پلتفرم مارکتپلیس شـــدند تا اندکی
از مشـــکالت این کســـبوکارها در این شـــرایط ســـخت حل شود.

گزارش سال ۱۳۹۸

قدردانی کوچک دیجیکاال از کادر درمان قهرمان
یک ــی دیگ ــر از اقدام ــات دیجــیکاال قدردان ــی کوچک ــی از کادر درم ــان
قهرمـــان کشـــور بـــود .کادر درمـــان و ســـامت کشـــور بیـــش از هـــر
زمــان دیگــری در ارتبــاط مســتقیم بــا بیمــاران و در خــط مقــدم نبــرد بــا
کرون ــا بودن ــد .کاری ک ــه ایث ــار و بزرگ ــی را ب ــرای هم ــه م ــا معن ــا میک ــرد.
اعضــای کادر درمــان و ســامت کشــور در بیمارســتانهای ســانتر کرونــا
همچنــان شــبانهروز و قهرمانانــه در تالشــند تــا زودتــر بــه شــرایط عــادی
برگردیــم .دیج ـیکاال بــرای قدردانــی از بخشــی از کادر درمــان در تهــران
بـــا هماهنگـــی ســـازمان نظـــام پزشـــکی کشـــور ،وزارت بهداشـــت و
کمپیــن نفــس ،تعــدادی اقــام ضــروری را در روزهــای ابتدایــی ســال 99
ب ــه دس ــت ای ــن اف ــراد رس ــاند ت ــا بخش ــی از دغدغ ــه خانوادههایش ــان
ب ــرای تأمی ــن ضروری ــات ای ــن روزه ــا مرتف ــع ش ــود.
هم ــکاران دیجــیکاال در دو هفت ــه بی ــش از دو ه ــزار بس ــته از اق ــام
ضـــروری و مـــواد غذایـــی را بـــه بیمارســـتانهای فیروزگـــر ،ســـینا،
ام ــام خمین ــی ،رس ــول اک ــرم ،فیروزآب ــادی ،طالقان ــی و هاش ــمینژاد
فرســـتادند .همچنیـــن هـــزار بســـته بـــرای رزیدنتهـــای بخـــش
کرونـــای بیمارســـتانهای تهـــران ارســـال شـــد .یکـــی از نیازهـــای
بیمارســـتان امـــام خمینـــی تهـــران در روزهـــای اوج شـــیوع ویـــروس
کرونـــا ،تبلتهایـــی بـــرای ارتبـــاط تصویـــری کارکنـــان و بیمـــاران
قرنطینـــه بـــا خانـــواده خـــود بـــود .بـــه همیـــن منظـــور دیجـــیکاال
تعـــدادی تبلـــت بـــرای بخـــش بیمـــاران درگیـــر بـــا ویـــروس کرونـــا در
بیمارســـتان امـــام خمینـــی ارســـال کـــرد تـــا امـــکان برقـــراری ارتبـــاط
مجـــازی بـــا خانوادههـــا بـــرای آنهـــا فراهـــم شـــود.
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دیجیکاال در سال ۹۸

حمایتدیجیکاالاز مشتریان
همهگیـــری جهانی کرونا باعث ایجاد ســـه تغییر عمـــده در ارائه خدمات
دیجیکاال به مشـــتریان شد:
•افزایش تعداد سفارشهای درخواستی.
•محدودیتهـــای ایجـــاد شـــده در ترددها که باعث ایجـــاد اختالل
در ارســـال کاالی فروشـــندگان به مراکز پردازش دیجیکاال شـــد.
•کند شـــدن فرایندها به دلیل اجرای پروتکلهای بهداشـــتی برای
بستهبندی و ارســـال کاالها و حضور همکاران.
با وجـــود همه ایـــن دشـــوار یها ،همـــکاران دیجیکاال شـــبانهروزی
تـــاش کردند تـــا از همـــه ظرفیتهـــای لجســـتیکی ،تکنولوژیکی و
زیرســـاختی برای خدماترســـانی به میلیونهـــا نفر اســـتفاده کنند.
اســـتخدام نزدیـــک به دو هـــزار نفر نیـــروی جدید ،باال بـــردن ظرفیت
پردازش ســـفارشها و اجـــرای پروتکلهای بهداشـــتی ســـختگیرانه
در مراکـــز پـــردازش ،انبارهـــا ،ماشـــینهای توزیـــع و مراکـــز ارســـال
بخشـــی از راهکارهای دیجیکاال برای حمایت از مشـــتریان در روزهای
همهگیـــری جهانـــی بحران کرونـــا بود.
در دوران اوج شیوع ویروس کرونا ،دیجیکاال برای رساندن سفارشهای
ضروری به دسـت همه مشـتریان ،ناچار به محدود کردن بازههای ارسـال
سـفارش به صورت موقت شـد .این موضوع برای مدیریت بهینه ارسـال
همـه سـفارشها با رعایت کامل اسـتانداردهای بهداشـتی همـراه بود.
امـا در کمتـر از یـک ماه بازههای ارسـال به حالت عادی بازگشـت.

گزارش سال ۱۳۹۸

همکاران دیجیکاال در بحران کرونا
همهگیری جهانی کرونا برای دیجیکاال جدال واقعی بین مسئولیتپذیری
در قبال مشتریان و تعهد به حفظ سالمت همکارانمان و خانواده آنها
بود .برای حفظ سالمت همکاران دیجیکاال در روزهای بحرانی شیوع
ویروس کرونا ،از آنجا که امکان دورکاری برای همه بخشها فراهم نبود،
عالوه بر کنترل روزانه سالمت همکاران ،شیفتهای کاری کمتر شد و
در صورت بروز کوچکترین عالئم بیماری امکان رفتن به مرخصی برای
همکاران فراهم بود .بیش از  ۳۵۰۰نفر از خانواده پنج هزار نفری دیجیکاال
در بخش عملیات و توزیع فعالیت میکنند و برای پردازش و رساندن
سفارشهای مشتریان در روزهای ابتدایی بحران کرونا بیش از گذشته کار
میکردند .همکاران دیجیکاال برای حفظ سالمت و عدم آلودگی محیط کار
به طور مداوم آموزش میدیدند و ساعتهای شیفتهای کاری با تکیه
بر جذب دو هزار همکار جدید ،کاهش یافت تا زمان استراحت همکاران
بیشتر و ریسک ابتال به بیماری در آنها کاهش یابد .عالوه بر این در طول
این مدت همکاران دیجیکاال ،برای حفظ سالمت خود در برابر ویروس کرونا
و عدم آلودگی محیط کار ،به طور مداوم آموزشهای به روز دیدهاند و
ساعات شیفت کاری در دوران اوج شیوع ویروس کرونا برای اختصاص زمان
استراحت بیشتر به هر فرد تغییر کرد.
در ایـــن روزهـــا دیجیکاال بـــا اســـتخدام نزدیک بـــه دو هـــزار نیروی
جدیـــد ،تالش کرد تا بخشـــی از ســـرمایه انســـانی که به دلیل شـــرایط
بحرانی شـــغل خود را از دســـت داده بودند بـــه بازار کار بـــاز گرداند و
همچنین کیفیـــت ارائه خدمات به مشـــتریان خود را بهبود بخشـــد.
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نقاطی که نقشه ایران را تشکیل دادهاند 12,230 ،روستاست که دیجیکاال در سال  1398حداقل یک سفارش به آنجا ارسال کرده است.

