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لپ تاپم یک دفعه خاموش شد .در روزهای پرفشار کاری این بدترین اتفاقی است که می تواند رقم بخورد .قبال
هم چندین بار با همین اتفاق مواجه شدم و پول زیادی را بابت تعمیر لپ تاپ پرداخت کردم .به نظر می رسد این
بار مجبور هستم یک لپ تاپ نو بخرم .سریع ترین کار آن بود که از چند سایت خرید اینترنتی بازدید کنم و برای
خرید لپ تاپی جدید اقدام کنم .محدودیت های فراوانی وجود دارد .از طرفی پس انداز چند ماه خود را باید یکباره
خرج کنم ،پس می دانم اگر اشتباه کنم حسرت زیادی می خورم.
اولین سایت خرید اینترنتی را که باز کردم ،جدیدترین پیشنهاد های مربوط به ادکلن و لباس ورزشی و یک
قهوه ساز را دیدم ،ناخواسته وارد پیشنهاد ویژه لباس ورزشی شدم و تخفیف های جدید سایت را بررسی کردم.
بعد از چند دقیقه به خودم آمدم و متوجه شدم که برای خرید لپ تاپ وارد سایت شده بودم اما در حال چک کردن
لباس های ورزشی هستم .داخل سایت قسمت مربوط به لپ تاپ ها را باز کردم ،گزینه های زیادی را دیدم .از
برندهای مختلف گرفته تا سیستم عامل ،سایز و وزن لپ تاپ تا مشخصات فنی .نمی دانستم کدام برایم اهمیت
دارند .سعی کردم چینش سایت را بر اساس قیمت ها امتحان کنم ،متوجه شدم لپ تاپ های ارزان اصال کاربری
مورد نظر من را ندارند .آن قدر صفحه مربوط به خرید لپ تاپ را باال و پایین کردم و گزینه ها را مقایسه کردم
که خسته شدم .چه کار باید می کردم؟ چطور باید یک خرید اینترنتی مطمئن انجام می دادم؟ از کجا معلوم این
همان چیزی است که من نیاز دارم؟ بهتر نیست به فروشگاه های سطح شهر بروم و جنس را از نزدیک ببینم؟

چطورانتخابنهاییراانجامدهیم؟

تااینمرحلهبایدچندگزینهنزدیکبهاولویتهایتانراانتخابکرده
باشید.دراینقیمتمعموالگزینههاازنظرفنیونیازهایماتفاوت
زیادیندارند.تفاوتهادرمسائلیمثلقیمت،گارانتی،خدمات
پس از فروش ،نحوه ارسال و  ...می باشد .قدم اول برای اینکه از
گزینههایانتخابیتاناطمینانحاصلکنیدایناستکهبهسراغ
نظرات کاربران بروید .ببینید آیا آن ها هم از خرید این محصول
راضی هستند؟ ببینید آیا آن ها هم با همان نیاز مشترکی که شما
دارید این محصول را خریداری کرده اند و نیازشان برطرف شده
است؟نظراتمخالفوموافقرابخوانیدوببینیدمیتوانیدگزینه
ای را حذف کنید.حال که تمام موارد اصلی که مرتبط با نیاز شما
هستند را بررسی کرده اید ،ببینید فروشگاه اینترنتی برای کدام
یکازاینگزینههاشرایطویژهیاهدیهایارائهمیدهد.حتیگاهی
اوقات بعضی اجناس ارسال هایشان رایگان است .در این مرحله
اولویتمیتواندقیمتوشرایطویژهخریدآنباشد.درآخرینلحظه
بدانیدکههرگزینهایراکهانتخابکنید،گزینهدیگریازدستمی
رود ،پس ممکن است بعضی از امکانات را از دست بدهید .تفاوتی
ندارد در این مرحله کدام گزینه را انتخاب کنید ،چون تمام آن ها
نیازهای شما را پاسخ می دهند ،فقط باید بدانید که در ذهنتان به
انتخابتاناطمیناندارید،ودیگربهسایرگزینههافکرنمیکنید.
زمانی که به گزینه نهایی خود رسیدید ،هنوز می توانید کمی در
اینترنتجستوجوکنید.فقطبهدنبالهمینکاالییکهانتخاب
کردیددرسایتهایمختلفخریدبگردید.سعیکنیدکهکاالهاو
پیشنهادهایمشابهرابررسینکنید.دقیقاهمانکاالراپیداکنید،
قیمتوشرایطسایتهایدیگرراهمدرنظربگیرید.ببینیدکدام
سایتپیشنهادبهتریمیدهد.اگرسایتیپیداکردیدکهپیشنهاد
خیلی بهتری داشت ،از نماد الکترونیکی و صحت مطالب داخل
سایتاطمینانپیداکنید.بهترینسایترانیزانتخابکنیدوخرید
اینترنتیخودراانجامدهید.

درابتدااصلیتریننیازخودرارویکاغذیادداشتکنید.چهچیزی
قصد دارید بخرید؟ اولویت های خود را یادداشت کنید و به آن ها
امتیاز  ۱تا  ۱۰بدهید .سپس چند اولویت اصلی را در نظر داشته
باشید .اگر از حدود قیمت آن آگاهی دارید سعی کنید قیمت آن را
نیزیادداشتکنید.چرااینکارهاراانجاممیدهیم؟بایدبهخاطر
داشتهباشیمکهمازمانیقصدخریدپیدامیکنیمکهنیازیداشته
باشیم ،فروشنده ها یا فروشگاه ها گاهی اوقات با تغییر اندکی در
محصولیااضافهکردنمواردبیشترگزینههاییرابهوجودمیآورند
که بیشتر از نیازهای ما هستند .پس نیازهای خود را اولویت بندی
کنیدکهبعدامطمئنباشیدپولاضافیپرداختنکردهاید.زمانی
کهاولویتهاراامتیازدهیمیکنیدعمالدرذهنخودسوالهای
زیادیمیپرسیدکهاینسوالهادرنهایتباعثمیشوندنیازهای
واقعی خود را بهتر شناسایی کنید .نوشتن و تعیین حدود قیمتی
باعثمیشودکهلنگرابتداییقیمتراخودتانایجادکردهباشید.
زمانی که خودتان از قیمت آگاهی دارید و می دانید که چقدر پول
برایخریدمحصولیمیخواهیدپرداختکنید،احتماالازوسوسه
خریدجنستخفیفخوردهایکهگزینههایغیرضروریبرایشما
دارند جلوگیری می کند .در مراحل باال اگر زمان بیشتری دارید
پیشنهادمیکنیمکهازمشورتباافرادآگاهنیزبهرهببرید.فراموش
نکنیدکهحتمافردیراکهانتخابمیکنیدآگاهبهآنمحصولباشد
درغیراینصورتدچاراطالعاتدردسترسمیشوید.اطالعات
در دسترس احتمال دارد شما را به گزینه ای برساند که صرفا چند
نفریاتفاقیوغیرتخصصیدرموردآننظردادهباشندوایناصال
اطالعاتصحیحیبرایخریدبهشمانمیدهد.
چطوردریکفروشگاهاینترنتیبگردیم؟

سایت را که باز کردید به دنبال نمادهای معتبر الکترونیکی که
معموالدرپایینسایتهایفروشگاهیقرارداردبگردیدوازصحت
آننمادهااطمینانحاصلکنید.درقدمبعدیحواستانباشدکه
گزینه های تخفیف خورده ،یا ثانیه شمارهای قرمز رنگ جذاب در
صفحه ها شما را به جایی که دوست دارد نبرد .سعی کنید قبل از
اینکه محصول خود را انتخاب کرده اید کلیک های اضافی انجام
ندهید .شما در فروشگاه های اینترنتی تصمیم های فراوانی می
گیرید،بهتراستدرابتداتصمیمبگیریدکههیچجنسغیرمرتبطی
را بررسی نکنید ،اگر بخواهید برای هر جنس یا محصول جذاب یا
ارزانی که می بینید وقت بگذارید و تصمیم گیری کنید ،احتماال
انرژی زیادی از تصمیم گیری خود را مصرف کرده اید و این باعث
احتمالتصمیمگیریضعیفتربرایخریداصلیتانخواهدشد.
قسمتمرتبطبامحصولموردنیازخودراپیداکنید.برایاینکهدر
همانابتدابهسرعتگزینههاراکاهشدهید،بهاولویتهاییکهبر
رویکاغذیادداشتکردهایدنگاهیبیندازید.چندگزینهازاولویت
هایباامتیازباالیخودراانتخابکنیدوبراساسآنهاتیکهای
کنار صفحه را که معموال کمک می کنند گزینه های مرتبط تر به
هدفبهشمانمایشدادهشودرابزنید.مثالبرایلپتاپمیتوانید
سیستم عامل و سایز و یا بعضی از مشخصات فنی مورد نیاز خود را
تیک بزنید .در لباس ها می توانید بر اساس رنگ و سایز و قیمت
گزینه ها را محدود کنید .در بعضی موارد می توانید بر اساس برند
گزینههارامحدودکنید.

گزینههاراپیگیرینکنیم

شمادر
فروشگاههای
اینترنتیتصمیم
هایفراوانی
میگیرید،بهتر
استدرابتدا
تصمیمبگیرید
کههیچجنس
غیرمرتبطیرا
بررسینکنید

در طول یک یا دو روزی که خرید شما در راه است سعی کنید به
سایت های فروشگاه های اینترنتی سر نزنید که محصول خود را
بررسیکنیدشایدمتوجهشویدکههمینامروزمحصولجدیدی
واردسایتشدهاستیااینکههمانمحصولیراکهباقیمتاصلی
خودخریدهایدتخفیفخوردهاست.بدانیدکهاززمانیکهسفارش
خود را انجام داده اید ،بررسی های بیشتر پشیمانی برای شما به
همراهخواهندداشت.زمانیکهمحصولشماازراهرسید،ازبسته
بندیآنولحظهبازکردنآنعکسیافیلمبگیرید،یادتانباشدکه
یادآوریاینلحظهدرآیندهنیزمیتواندبهشماشادمانیببخشد.
محصول خود را خوب نگاه کنید و از خرید خود لذت ببرید .اگر
حوصلهواندکیوقتداریدسعیکنیدجزئیاتظاهریخریدخود
را به خاطر بسپارید یا از روی آن نقاشی بکشید .این فرآیندها فقط
در لذت استفاده از محصول تاثیر خواهند داشت .از تمام کسانی
کهچندینسالساعتیدردستدارندبخواهیدکهساعتخودرا
رویکاغذینقاشیکنند،متوجهمیشویدکهآنهاساعتیراکه
هرروزنگاهمیکننددقیقبهخاطرندارند.پسبرایاینکههرلحظه
ذوقانتخابخوبتانرابهیادداشتهباشیددرروزهایاولیهخوببه
خریدتاننگاهکنیدولبخندبزنیدولذتببرید.

تجربیاتشما

سواالت وایده های خود را برای ما ارسالکنید
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زمانی برای چرخیدن
در بازارها ندارم
من کارمند هستم و مدت زمان زیادی برای
خریدکردنوچرخیدندربازارهاوپاساژها
وقت ندارم همیشه به دلیل صرفه جویی در
زمانم،اینترنتیخریدکردهام.باراهافتادن
وبسایت های خرید اینترنتی ،تمایلم به
خریدهایاینترنتیروزبهروزبیشترشدوبا
وجود اینکه برخی اوقات در خرید اینترنتی
لباس به مشکل برخورده ام ،اما باز هم
ترجیحم همین نوع خرید کردن بود .کار به
جایی رسیده بود که تقریبا هفته ای یک یا
دوبار پستچی با جعبه های کوچک و بزرگ
زنگ در خانه ما را می زد.
معضلخریدبیشترازنیاز

مشکلی که در این مسیر داشتم همین
مسئله بود که همیشه از چیزی که نیاز
داشتم بیشتر خرید می کردم .پیشنهاد
های ویژه ،تخفیف های  50درصد به باال
و فرصت های محدود در وبسایت های
فروش اینترنتی به قدری برای من وسوسه
انگیز بود که کافی بود این وبسایت ها را
باز کنم و ساعت ها از وقتم را در آن سپری
کنم .اگر به قصد خرید وسایل آشپزخانه
وارد سایت می شدم در نهایت با خرید لوازم
آرایشی برای خودم ،لباس ورزشی برای
همسرم و کمی اسباب بازی برای فرزندم،
مدت زمان بسیار زیادی را در آنجا سپری
می کردم و پولی که برای خرید محصول
مورد نظرم کنار گذاشته بودم را نیز خرج
می کردم.
بررسیمحصولدرچندوبسایتمشابه

از یک زمانی به بعد تصمیم گرفتم اگر
هدف خرید محصولی را دارم دیگر بقیه
صفحات را باز نکنم ،تنها محصول مورد
نظرم را جستجو و در صورت موجود بودن
تهیه کنم ،یا نهایتا محصول را در چند
وبسایت مشابه بررسی کنم ،با استفاده از
این راهکار ،با خرید اینترنتی هم در زمان
و هم در هزینه هایم صرفه جویی می کنم.
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