ﺑﻪ ﻫﺰاران ﺧﻮش آﻣﺪﯾﺪ

ﻫﺰاران ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ؟

در دﻧﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ارﺗﺒﺎﻃﺎت رو ﺑﻪ آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺪن ﭘﯿﺶ

ﻣﯽ رود ،ﺣﻮزه ی ﺗﺠﺎرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﺶ از ﭘﯿﺶ اﻫﻤﯿﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ  ،B2Bﻣﯿﺰان

ﻓﺮوش ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  ١١٠٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻣﯽ رﺳﺪ؛ از ﻫﻤﯿﻦ
رو ،ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزارﮔﺎه ﻫﺎی

 ،B2Bﮔﺮوه ﻫﺰاران در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ

ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ در اﯾﺮان و ﺟﻬﺎن،

ﺑﺴﺘﺮی را ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺧﺮﯾﺪاران ) SMEﮐﺴﺐ
وﮐﺎرﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ( ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در

ﻣﺤﻠﯽ اﻣﻦ و آﺳﺎن ،ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺰاﯾـﺎی ﻫﻤـﮑﺎری

ﺑﺎ ﻫــــــــــﺰاران

ﺑـــﺮای ﺧـــﺮﯾــﺪاران

ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت
اﻣﮑﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ
اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﺒﻮه ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﺠﺎز
ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻋﺘﻤﺎد در ﺧﺮﯾﺪ
اﻣﮑﺎن ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺮاﺟﯽ ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻧﺤﻮه ﻫﻤﮑﺎری ﺧﺮﯾﺪاران

ﮐﺎرﺑﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺼﺪﺷﺎن از ﺣﻀﻮر در

ﻫﺰاران ﻓﻘﻂ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت
اﺳﺖ .اﯾﺸﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺗﺪارﮐﺎت ﯾﮏ

ﺳﺎزﻣﺎن وﺷﺮﮐﺖ ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ

ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻣﺤﻠﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ اﻗﺪام
ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ

اﻓﺮاد ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در ﺣﺮاﺟﯽ ﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در
ﻫﺰاران ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻻزم اﺳﺖ روﻧﺪﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪار ﻃﯽ ﺷﻮد:

ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺮﯾﺪار

اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺮﻓﻪ ای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﻫﺰاران

ﺗﻌﯿﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز

درﯾﺎﻓﺖ ﻓﺎﯾﻞ آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﺎر ﺑﺎ ﭘﻨﻞ

ﺟﺴﺘﺠﻮی ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت و اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪ و در اداﻣﻪ ،ﺳﺎﯾﺮ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

اﻧﺘﺨﺎب از ﺑﯿﻦ روش ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺘﯽ و ﺷﺮوع ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ

