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  ای   شخصی(  تاليج ی د   یها دستگاه   یهند   دارانیدرصد از خر ٧٠  باً ی تقر 
  یدرون فروشگاه  یها تي فعال یبرا ها  کارکنان فروشگاه به  ) را  هاوسکي ک

  یمحصول، کسب اطالعات محصول، بررس   متي ق سه یمانند مقا 
  .دهندیم   ح ي ترج  ره يبودن محصول و غ دردسترس

  یها یرا با فناور  یسنت   یها فروشان روشخرده است که   یضرور
 را ارائه دهند.  کپارچهی د ی تجربه خر   کیکنند تا   رکيب ت   دیعصر جد  تال يجی د 
 
 

 
 

است.    ی سازمان   راتيي و تغ  تاليج ید  ی مملو از نوآور فروشی  خرده  صنعت 
از نظرات کاربران،   ک ي کل   ک ی به اندازه فقط  شه ي که هم   –   انیمشتر

و    نی آنال د ی به خر – فاصله دارند   انیپایب های  انتخاب و ها قيمت   سه ی مقا
که    به همين دليل است اند. کرده عادتتلفن همراه  خرید از طریق 

  ی حضوری ها فروشگاه ا را ب تال ي ج ید  ی ها کانال  ی فروشان سنت خرده
 .همسو باشند کننده  مصرف   حاتي ترج  با  تا  کنند ترکيب می 

ی که از ابتدا به صورت آنالین کار  فروشان، خردهبا این تغييرات زمانهم
  یهارا در مکان  حضوری خودهای ای فروشگاهفزایندهطور ، بهکردندمی

تا بتوانند تجربيات خرید حضوری که از طریق  کنند یمافتتاح پرمخاطب 
  الکترونيکی قابل عرضه نيستند را به مشتریان خود ارائه کنند.های دستگاه

  جادی: اکنندیهدف کار م کی ی در راستا، هردو ن یو آنال ی سنت  فروشاندهخر
  ن يدر تمام نقاط تماس ب  کپارچهیثابت و  ،یکامالً شخص دیتجربه خر کی

 . تال»يجید انی و «مشتر فروشیخرده
توجه است و  قابل ی فروش ارزش خرده ره ي زنج  Front Endدر    تال ي جی د  ري تأث

  غات،ي ، تبلسازی یتجار  .چرخدیم   تال» ي ج ید   ی حول محور تجربه «مشتر 
مرتبط با نقطه فروش    تال ي جی د  ی ها حلراه ني و همچن   ی وفادار   ی ها برنامه

 )POS ( کنند کمک می تجربه   بهبود این به ، فرآیندهایی هستند که. 
 
 تجربه مشتری  ١

 
  دی خرفرآیند  از  ی در هر نقطه تماس   ، به شبکه  متصل و  آگاه   انیمشتر

  ري تأث تحت  ی تال يج یبه صورت د ،د ی خر تایيد تا  گيری الهام قسمت از   ، خود 
در کشور    داران ی درصد از خر  ٧١،  Deloitte. طبق گفته رند ي گمی   قرار
  کنند. می   استفاده  تال ي جی دهای  حلراهاز   خرید اصلی قبل از   هند 

 Deloitte Analysis :منبع
 ی ارتقاء تجربه مشتر  ی برا  های يکپارچه توزيعشبکه  در فروشگاه و تالي جي مداخالت د

 

بخشیالهام سازیآگاه   آوری جمع  فروش کمک به    پاداش حمایت از  
گيری تصميم  به مشتریان   وفاداری  مشتری بازخورد  محصوالت 

 
 
 
 

 درون فروشگاه 
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 تبليغات 

 

 Industry reports, Deloitte Analysis :منبع 
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 در خانه 

 

طور فيزیکی در فروشگاه به  

 

را در   ابیبرنامه لباس  یمشتر
فروشگاه در   نقشه راهنمای 

 .کندیم  ی تلفن همراه بررس

  ی از تلفن خود برا یمشتر
  لياسکن بارکدها و تکم

زیورآالت  ی برا یمشتر .کندی استفاده م  دیخر
  شنيکيدر اپلموردنظرش 

 کند.یجستجو م  لیموبا

کند  می کد لباس را اسکن  یمشتر
ها را به  / رنگ / اندازه  متيتا ق 

 . نديبب نیصورت آنال 

را به   ی نقاط وفادار یمشتر
  یبررس نیصورت آنال 

را  شنهاداتيکند و پیم 
 .کندیمشاهده م 

پس از خروج از فروشگاه،  
نظر خود را در   یمشتر

بوک ارسال   سيو ف  تریيتو
 .کندیم 

دوباره لباس را در   یمشتر
کند و  ی خانه امتحان م 

برچسب بازگشت را چاپ  
را باز  لباس  یمشتر .کندیم 

دلخواه را   زیو سا گرداندمی
 .کندمی افتیدر

را در   دیلباس جد کی یمشتر
 . نديبیمجله م  یآگه  کی

پيشنهادهای   یمشتر
را از پرسنل   مربوط به مد
 .کندی م  افتیفروشگاه در
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به طور   AI و AR ،VR قیاز طر  یمختلف تعامل با مشتر  ی ها کي تکن 
تعامل با    زمينه  را در   یراتييو تغ هستند رشد درحال    ایفزاینده 
هند در  کشور   هرچند د. کنن یم  جاد یا  ر،ت شي با سرعت ب   یمشتر 

انتظار  اما ،کند عمل میکند    یکم   یبزرگ جهان ی هایفناور  رشی پذ 
حداکثر توان  به   نده ی آ  یها در سالها  فناوری ريکه تکامل و تأث   رودیم 

استفاده از  یرا برا   یهند های  شرکت  معموال   که  . موانعی برسد   خود
 پرهزینه های یگذارهیبه سرما   یاد ی دارد تا حد زمی  باز ها  یفناور نیا

  ی ن يب شي حال، پ   نیشود. با امی  نامشخص مربوط   یو بازده تجار
هوشمند،    یها یکه تعداد روزافزون کاربران گوش   شودیم 

کشور نه  این  در  ی فناور یها آپتو استار 4G افته ی ارتقا  یها شبکه
  زيرا ن   دارانیوکار، بلکه نحوه معامله و پرداخت خر تنها نگرش کسب

بدون راننده و پهپادها هنوز به    هينقل  ل ی که وسا   یدر حال .  دهد   رييتغ
  اند، ده ي در هند نرس ن ي و همچن یمطلوب در سطح جهان  رشد  ميزان
  یا يدر دن   یمجاز  تي و واقع یمانند هوش مصنوع   ییها یفناور 
.کنندنقش مهمی را ایفا می ی فروش خرده 

 
درون    ی ندها ی در فرآ   تال ي ج ی د ابزار    ی ر ي با بکارگ   ی تجربه مشتر 

به طور قابل    غات ي و تبل   ی اب ی ، بازار بازارپردازی   ، ی فروشگاه 
چرخه    ، تال ي ج ی د   ی مشتر   فرآیند خرید .  کند می   ارتقا پيدا   ی توجه 
را در    به آن   ی تا وفادار   محصول   کشف زمان  از  که    ی است کامل 

 .شود می   تر پيچيده   ی ا نده ی و به طور فزا   رد ي گ می   بر 
  درکه  ییهابرنامه  روی یگذاره ی فروشان به سرماحال خرده نیبا ا

ادامه   شوند،ی م اندازیکارکنان فروشگاه راه تلفن همراه  یهادستگاه 
فروشان خرده ،و موفق خرید شخصیتجربه   کی جادی. به منظور ادهندیم
  یفناور .بپردازند انیمشتر خودهای دستگاه  یبه ارائه اطالعات رو دیبا

را   یفرصت بزرگ این و خواهد داشتتجربه  نیا تی در تقو ینقش مهم
بودن در  پيشگام  تی تا مز کندیفراهم م یفروشخرده   یبرندها یبرا

 .را به دست آورند  )First-mover advantage( یفناور  استفاده از
 .ست ين  برای برندهافروش  تیتنها عامل هدا گری محور د-محصول کردیرو

 
 

 کننده)مصرف با محوريت  و   ی (جهان  CPGو فروشی  خرده نوظهور درمهم و های یفناور   رشد 
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 سطح آمادگی االن

 Shaping the Future of Retail for Consumer Industries, January 2017, World Economic Forum :منبع
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 محصول  شی آزما فرآیند کمک در  •
 در فروشگاه   مشتری تجربه   بهبود •

 ل ی زمان تحوکاهش  •
 در آخرین مرحله  لیتحو   سهولت •

برای    یريگ ميتصمفرآیند   بهکمک  •
 ها با استفاده از ربات  دیخر

یه طور   لحظهدر   یگذارمتيق •
 ان یمشتر  یبرا ایپو و   یرقابت
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 یها و شرکت یفروشان جهانخرده   یبرا   هایکه فناور  یدر حال 
CPG  نسل  و رشد   هارساختی بهبود ز  بهتری هستند،های  گزینه
سوق    فناوری  رشی را به سمت پذ  ی هند  یاحتماالً برندها  هزاره 

  تی با مشکالها  ی فناوریو اجرا  یسازاده يپ   لحا   نیبا ا  د. ده یم 
  باالیهای  نهی در صنعت و هز   فعالهای  شرکت  یآمادگ  مانند عدم

 .مواجه است  تال يجی د 
  یکه در بازارها   ی به سطح بلوغ هنوز    در کشور هنداین برنامه  

کشور به سرعت    نیاست، اما ا  ده يشود نرس می  ده ید  افته ی توسعه
هاست.  ی فناوریمربوط به اجرا  ی سنت های  در حال غلبه بر چالش

  هایفناور  نیتر شرفتهي از پ  یکه چند برند استفاده از برخ   یدر حال 
ها  ش نرخ بکارگيری این فناورییاند، افزا را آغاز کرده  )AR ژه ی به و  (

  تال،يجی د   یها نهی هز   در ارتباط با ی به شدت به عوامل مختلف 
.وابسته است ره يو غ یرهبر   ها، رساختی ز

 
را به    یی استثنا یتا خدمات  کنند ی به برندها کمک م   هایفناور نیا

مشتریانی که در خانه درحال انتخاب محصوالت هستند، ارائه دهند؛  
  تجربهظاهر و  امکان بررسی دقيق   توان بهمی  از جمله این خدمات

  یها بدون مراجعه به اتاقپوشاک  کردن  امتحان، محصول   ابعاد فيزیکی
و الزامات،   ازهايشده بر اساس ن یسازیارتباطات شخص ،پرو حضوری

 اشاره کرد. ره يو غ  هاتربا  ق یدانستن اطالعات محصول از طر 

  کیفروشان قادر به ارائه  خرده  ، یی ها  ی فناور ني با استفاده از چن
سازی  شبيهمانند    خدماتی  نده ی آ  ال در جانبه هستند. احتماتجربه همه

  تي واقعهای استفاده از هدست قیاز طر  یخانه مشتر   روشگاه در ف
 مانند هایی  دستگاه  شود.می  نيز ممکنلنز هولو   یفناور  ای   یمجاز

Amazon Echo  اتی مانندامکان کردن اضافهدر حال حاضر با  
فرآیند   ،ی دادن محصوالت آمازون با استفاده از دستورات صوتسفارش

  یمشتر   ني ب   ی ک ی ز يو ف یتعامل مجاز  نیکنند. ا می  سفارش را خودکار 
  یمشتر با  تعامل    یبرا   ید یجدهای  افقبه پيدایش منجر    تو محصوال 

.شودمی  مدتیروابط طوالن  جاد یا  یبرا  ی و فرصت 
 
 

 ی و هند یجهانهای نمونه  -فروشی خرده در  تاليجيدهای ی : استفاده از فناور٤شکل 

های جهانی نمونه   در هند 

 
 
 
 

 واقعيت افزوده

 
 
 

 هوش مصنوعی 

 
 
 

 واقعيت مجازی 
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i IKEA catalog uses augmented reality to give a virtual preview of furniture in a room, 14 August 2013, Newatlas 
ii Traditional retail ups its digital quotient, 26 January 2016, Financial express 
iii Amazon Go grocery store replaces cashiers with automation and AI, 5 December 2016, TechRepublic 
iv Capillary Technologies develops AI-based footfall analysis product for offline retailers, 16 October 2017, LiveMint 
v    eBay Australia launches 'world's first' VR department store, Virtual Reality News.Net, 16 May 2017 
vi    VR, AR, and Giant Touchscreens: Myntra's Vision for Offline Stores Goes Live in Bengaluru, 17 Mar 2017, NDTV 

 
 

)I (مبتنی   در هلند، برنامه کاتالوگ شرويپ یفروشخرده ک ی
کمک کند تا   دارانیکرد تا به خر ی افزوده را معرف تي واقعبر 

خود تبلت  ایتلفن هوشمند  قیرا از طر یمحصوالت انتخاب
  یرا برا دیخر ميتصم. این برنامه کنند شیماآزو بررسی 

    .کندیتر م تر و آسان راحت  انیمشتر

)v(فروشگاه بزرگ    نياول  کيتجارت الکترونفروش خرده یک
  نیکرد. ا یراه انداز ايجهان را در استرال  ی مجاز تيواقع

محصول  ١٢٥٠٠از   شي تا ب دهدی اجازه م  دارانیبه خر یفناور 
  یاسکن کنند. برا یکی زيرا بدون مراجعه به فروشگاه ف

محصول   روی  نماد به دیفقط با انی مشتر د،یخر ندی فرآ ليتکم
 .کردندتوجه می

)iii (کي تجارت الکترون  در شرويپ آمریکایی شرکت  کی ،
دار صندوق صندوق و  را بدون  یمفهوم  ییفروشگاه مواد غذا

تا   دادیم را امکان این  ان یکرد که به مشتر یاندازراه
را انتخاب کرده و فروشگاه را ترک کنند.   موردنظرمحصوالت 
محصوالت انتخاب  یبر هوش مصنوع یمبتن یحسگرها 
حساب  ازآن را هزینه و در هنگام خروج  کرده  یابیشده را رد

 کنند.ی م  کسر یمشتر

)II ( را در   یلباس  فروشگاه  یبرند معروف پوشاک هندیک
و   یانتخاب  یهاکه لباس  استه کرد یبنگالورو راه انداز

استفاده از  فقط با   پروهای دلخواه را در داخل اتاق  یهااندازه
   .کندیارائه م  iPad ی رو کيکل یک

)iv (یکپارچه  های مبتنی بر شبکه  پلتفرم تعامل و تجارت کی
شمارنده دستگاه   کی ،هنددر کشور  )Omni-channelتوزیع(

  ی ريادگیو  انهیرا دید و  یبر هوش مصنوع یمبتن دکنندهیبازد
کرد تا   یاندازراه  یفروشخرده  یهافروشگاه  ی برا نيماش

  ییکاراو   کند ليو تحل  هیدر فروشگاه را تجز یرفتار مشتر 
 را بهبود بخشد.  هان يمپک ی و اثربخش  هالیفروشگاه، تبد

)vi (مجهز  نی فروشگاه آفال  ن يمد، اول نیفروش آنال خرده کی
  ٣٦٠  یوهایدیوکه   را افتتاح کرد یمجاز ت يواقع یهابه گجت 

شاخص خود را  ی از برندها یکی با  یاجاده  ی درجه از سفرها
شرکت، استفاده از   ن یدهد. به گفته امیارائه  انیبه مشتر

VR قرار خواهد    فادهمورد است یجلب مشارکت مشتر یبرا
 فروش متمرکز نخواهد بود. ی گرفت و تنها بر رو

 ن فروشندهبدو د یتجربه خر ک ی – Amazon Go: یمطالعه مورد
واشنگتن   اتل، يفوت مربع در س  ١٨٠٠با مساحت    ییفروشگاه مواد غذا  ک یکرد که    یرا معرف   Amazon Go،  آمازونشرکت ،  ٢٠١٦در دسامبر 

،  حساب کردن خریدهای خود  برایبتوانند بدون منتظر ماندن در صف   انی است تا مشتر  دیخر  ی فناور  نیتر  شرفتهي ) با پ کا ی متحده آمر   االت ی (ا
 Just Walk» دی و فروشگاه با تجربه خر  کنند یاستفاده م  Amazon Go از برنامه داران یخر   .بروند  رونيکنند و سپس با محصوالت خود ب  د ی خر 

Out»   د ی. سبد خرکندی استفاده م  ني ماش  یر يادگی گرها و حس   بي ترک  ،ایانهی را   چشم مانند    یمتعدد   یها یکه از فناور  شود،یفعال م 
  .شودمی  کسر  دار ی خر   آمازونحساب هزینه خرید از  کند و هنگام خروج از فروشگاه،  می  یابی اقالم را رد یمجاز

 News Articles :منبع
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فروشان  ها که توسط خرده داده   لي و تحل ه ی در تجز  جدید روند    کی
  ی هااست که از داده   "Dark Analytics" شود، یاستفاده م 

کننده  مصرف  نشياستخراج ب  ی برا  ی سنت ر يغ  و رساختارمنديغ
ممکن است به شکل    رساختارمنديغ  یها داده  .کندیاستفاده م 

  ره يو غ ی اجتماع های شبکه  ری داخل فروشگاه، تصاو   یوها ید ی و
  نیاشتراک آنال  د ی خر   سیسرو   کی Stitch Fix مثال  یبرا د.  نباش

  ی ابی رد  یمنابع برا   ر ی و سا ی اجتماع  هایشبکه  ری است که از تصاو 
  یمشتر   ملدر حال تکا   حاتيمد و ترج در حال ظهور    یروندها 

 .کندیاستفاده م 

  تبليغات 

و   بازارپردازی های یاستراتژ  د، ی جد   تاليجید  ی ايدن  نیاغلب در ا 
  غاتي ارتباطات و تبل یقو ی استراتژ کی.  هم راستا هستند   یغاتي تبل

  نیموفق است. با ا فروشی خرده   هر  یسنگ بنا   یدرون فروشگاه
  مي هست  م یپارادا   رييتغ   ک ی ما شاهد    یامروز تاليجیحال در عصر د 

  ارائه خدمات به یبرا   تاليجید  یها یناورفروشان از فخرده   رای ز
از سایت   ینظرسنج   کیبر اساس   .کنندی استفاده م  انی مشتر 

Deloitte  ،٨۴٪  حضوری  فروشگاه  سرزدن به قبل از    انی از مشتر  ،
  ییاز آنجا  .کنندمی  را چکفروشان  تلفن همراه خرده /ن یپورتال آنال 
  کشف و  یبرا   شتر،يو بتر بيش  نسل هزاره  ژه ی به و   ان ی که مشتر

کنند، می  هي تک تال يجیدهای  اطالعات محصول به کانال دسترسی به 
حاصل کنند که اطالعات محصول در همه   ناني اطم دیخرده فروشان با

  .است یکسانها پلتفرم

  یها رسانه ی سازکپارچهی ، فروشانخرده   یبرا   توجهیک نکته قابل
اعتبار از شبکه   د یيتأ   یاز آن برا  ان ی مشتر   رای ز ، است ی اجتماع 
بازخورد    افتی درباره محصوالت و در  قي تحق  ،ی کسب آگاه  ،ی شخص

تعامل و    یحال، برا   نیبا ا  .کنندی از دوستان/خانواده استفاده م 
های  از جوامع خرد مانند گروه  د ی فروشان با خرده   ، لحظهتعامل در 

  استفاده کنند. ره يو غها هشتگ  نستاگرام،ی بوک، ا   سي ف

 و تبليغاتبازارپردازی  

 ) Merchandisingبازارپردازی ( 

در فروشگاه ها، تمرکز   یبهبود تعامل مشترهای راه نیاز مهم تر یکی
  یی هابا چالش بازارپردازی  درفروشان خرده معموالً  .است بازارپردازی  بر
 :مواجه هستند  ری ز یهاجنبه  رامونيپ

  ها فروشگاه های مختلفقسمت  نيب نهيبه یفضا صيتخص 

 فروشگاه دمانيو چ  یبصر بازارپردازی 

 هافروشگاه  وندر غاتيتبل مناسبنقاط  تشخيص درست 

 نيو همچن کنندی چالش کمک م نیا حلبه   تاليجید یهای آورنف
به  .دارند یفروشگاه یارائه کاالها نحوه بهبود یبرا یادیزپتانسيل 

  یهای فاده از فناوربا است  توانندیفروشان پوشاک م عنوان مثال، خرده 
اقدام کنند. این  یمجاز پرو یها اتاق  جادیا یبرا یبعداسکن سه 

  دارانیخر  بهانگيزانند که هيجان مشتریان را برمی های پرو مجازی اتاق
مختلف را در تن های لباس  قبل از خرید نهایی تا دهندمی این امکان را
 کند،ی را ثبت م یمشتر  و سایزها اندازه  یفناور نیا خود ببينند. 

  یمشترترجيح  مورد یهارا در مورد سبک و لباس  ییهانامه شپرس
که در همه  کندیم جادیا یشخص   هینما  کیو سپس  کند،ی مطراحی 
  یبرا انیمشتر .است  یدسترسقابل  نیو آنال ی حضوریهافروشگاه

امتحان کنند و   یرا به صورت مجازها توانند لباس می ع یسر  سهیمقا
خود به اشتراک بگذارند تا   یاجتماع هایشبکه در  را  ریتصاو نيهمچن

را   یمجازپرو  یهاکنند. اتاق  افتیدر خود از دوستان یبازخورد فور 
کرد که بر اساس   مجهز یشخص  تاليجید اريدست کی  هب توانیم

های حراج و  توسط مشتری شده رائه اطالعات ا، دیخر  خچهیتار
 .کندی را ارائه م ییهاه يفروشگاه، توص ایلحظه

 
 
 

 
 

:وبسایت  Lenskart نکيع
 نیبه کاربران ا راً ياخ  این برند

با  امکان را داده است که 
تنها با   و استفاده از وب کم

  ی ازک ی   یکردن بر رو کي کل
را   ها نکيخود، ع هاییسلف 

روی  یسه بعد   به طور
 .امتحان کنند خودشان 

 
 

 های خبریمقاله :منبع

جواهرات خرید پلتفرم  
 : CaratLane ن ی آنال 
توانند از می  دارانی خر 

 این برند   برنامه تلفن همراه 
استفاده کنند تا قبل از ثبت 

محصوالت را به سفارش، 
.کنند طور مجازی امتحان 

Burberry  :   با استفاده از   تال يج یتجارت د
  یدسترس   یبرا   RFID یک ي الکترونهای برچسب

  محصول   کی . اسکن یبه اطالعات اضاف  ان یمشتر
نحوه   و ات يجزئ  » ییجادو نهیآ«  کیدر مقابل 

نشان   شنهاداتيپ ریساخت محصول را همراه با سا 
دهد. یم
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Smart Beacon technology 

 

  ،یمانند ورود فروشی  خرده های  از فروشگاه  ی در نقاط مختلف ها کنيب 
  ی انی مشتر  ی شوند. وقت می  مختلف نصبهای  بخش دیگر  و  یخروج 
ها عبور چراغ  نیاز کنار ا اپليکيشن موردنياز هوشمند و   یگوش  دارای 

  تي سرور بر اساس موقع .شودیها در سرور آپلود م مکان آن  کنند،یم 
را   ی سفارش   شنهاداتي تواند پ می  دیخر  خچه یو تار  ان ی مشتر  ی مکان

فروشگاه  کنار از   گذر در حال    مشتریکه   ی زمان  ی ارسال کند (حت 
  .است)

 ستادهیفروشگاه ا کی در بخش پوشاک  سيبه نام آل یشخص  ديفرض کن
را در زمان  سيآل یهات یمکان و اولو  تواندی م Beacon یاست. فناور 

  این فناوری  سپس کند.  ییاو شناسا دیبر اساس سابقه خر یواقع
را برای  باال موفقيتبا احتمال  یسفارش فيتخف کی تواند اقدام کند و می

  .ارسال کند آليس

اند. را آغاز کرده ییهای فناور نيچن  یشیآزما اجرایخرده فروشان قبالً 
  دیدر مرکز خر سنسور را 300 ،حدودVirtuous Retailشرکتمثال،  یبرا

 .است ردهخود در بنگالورو مستقر ک 

  ن یدارند که آخر  ی اختصاص ینفلوئنسرها ی فروشان اخرده   مروزه ا
.  تعامل دارند   ان ی کنند و به طور منظم با مشترمی  روندها را دنبال

تواند به  می  یاجتماع های رسانه  لي وتحلهی تجز   ن،یعالوه بر ا 
کمک    دارانی و بازخورد خر  دیدر مورد رفتار خر   یانتقاد  نش يکسب ب 

  شود.منجر    مدت ی طوالن  یوفادارو به ایجاد  کند 

مرتبط است،   نیفروش آنال هب معموال یتاليجید غاتيکه تبل  یدر حال
  فروش در فروشگاه شیافزا یاز آنها برا یانده یفروشان به طور فزاخرده

  یبرا هاليحلتو ه یاز تجز توانندیها مفروش کنند. خردهمی استفاده هم
گذشته استفاده   یدهایبر اساس خر  یهدفمند و متن غاتيارائه تبل

به   یدن يپوش یفناور  یابزارها  ایدر تلفن همراه  تواندی کنند که م
  .ارائه شود  یمشتر

  Beacons یفناور - ینمونه مورد

فروشان اکنون  خرده  ،یعموم یها فيمحدود تخف تيبا توجه به موفق 
 یفناور نه،يزم نیدر ا .اندرفته  کیبه   کی یابیبازار دهیبه سمت ا
Beacons  ری استفاده از دستگاه، مکان و سا ازعالی مثال  کی  

و   یساز یشخص فرآیند  کردن  اتر یپو یبراکه  است  یمتن یهاداده
رود.می خرید به کار  تی حس فور جادیا

 

 
 

4. Bangalore startup deploys beacons to create IoT enabled shopping district DqIndia News Article 

  مصرف کنندههای داده یجمع آور یبرا iBeacon قیاز طر اياش نترنتیاستفاده از ا – Carrefour :یمطالعه مورد
خود    یها در سراسر فروشگاه  iBeacon یها شبکه  از است که  ییها فروشخرده   ني از اول ی ک ی  ،Carrefourبه نام یفرانسو   یا ره يسوپرمارکت زنج
درون    یرها يمس   افتی در  یبرا  د ی متصل به سبد خرهای  تبلت  ای همراه  های  توانند از تلفنمی  انی . مشتر کند یم   استفاده به طور گسترده 

در   یاطالعات سنسورهایشوند، می ت یفروشگاه هدا سرتاسردر  انیهمانطور که مشتر .استفاده کنند شده سازییغات شخصيو تبل  یفروشگاه
کند. با می فروشگاه استفاده دمانيو چ کاراییبهبود مستمر  یاز آنها برافروش خرده کنند، که می ی رآوجمعاطالعات ها آن  دیخر یمورد رفتار و الگوها

در کاربران   یدرصد  ٦٠٠ شیو افزا تاليجید شني کينرخ تعامل اپل یدرصد ٤٠٠ شیافزا دشاه  Carrefourسوپرمارکت،  ٢٨در  کنيب ٦٠٠از   شيباستفاده از 
 .استبوده خود  شنيکياپل

 ) FMCG-Non Foodپرگردش(  کاالهای ) FMCG-Foodمواد غذایی پرگردش(

  

Beacons 

 ٪٢٠: شخصی شنهاديپ
مارک  یبر رو فيتخف

نيمورد عالقه شلوار ج  

 

 

 خواربار 
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خود را از  والتمحص  یابیمنبع   امکاناتفروش خرده  نیدر اروپا، چند
   . کنندمی افزوده ارائه  تيواقع ایها شنيک ياپل قیطر

تواند به می  )Social Listening(  یاجتماع های به شبکه  دادن گوش  
کمک کند. برندها هنوز در حال   ی مشتر  ی ازهايبرندها در درک ن 

  یبا استفاده از فناور  انی تعامل با مشتر  برای  راهیپيداکردن  
صنعت تناسب اندام و    مرتبط با  یبرندها  ی هستند. برا  یدنيپوش

  را  یاد ی ز  ار يبس   لي پتانس  ی دني پوش ی فناور ،ی بهداشت های  مراقبت
  .دهدمی  ارائه وفادار ارزشمند و  انی با مشتر   عاملت  شیافزا  یبرا 

  یهانشان شن،يکي فيميچت، گ یها از ربات توانندی م نيبرندها همچن
)  ’Amazonشرکت  رهي خط ت یها(مانند دکمه اياش نترنتیو ا ،یاجتماع

ارزشمند در  یتر استفاده کنند. برنامه وفادارتر و راحت تعامل آسان  یبرا
 ی وفادار یهابرنامه   بتوانندفروشان است که در آن خرده یابرنامه  آینده،

فراتر از   یکه ارزش یادهند، به گونه  وندي خود پ یتر مش اتيرا به تجرب
  .کند جادیا دارانیخر یبرا تمحصوال روی فيتخف

  یوفادارهای برنامه  ريي تغ یبرا یقابل توجه ليپتانس نيبالک چ یفناور
را ها نه یهز  این امکان را بدهد تاتواند به خرده فروشان می را یدارد ز

 بدون ستميس کی کنترل کنند،   در لحظهرا ها کاهش دهند، برنامه 
به کاربران  را  یخاص یا یرا فعال کنند و مزا  نگرانی برای شلوغی کاربران

  .اختصاص دهند

به   ازيبدون ن کننده کلی وتوزیع  ستميساز آنجایی که بالک چين یک 
کاربران فعال که در   به ) است،trust-less distributed ledger( اعتماد

ادمين  ران،ی مد ،یارائه دهندگان برنامه پاداش وفاداراین مورد شامل 
های دهد که در مورد برنامه می اجازه  ،هستند رهي و غ انیمشتر ،ها

  میواسطه و بدون به خطر انداختن حر  نياز به بدون یپاداش وفادار
  یبرا. تعامل داشته باشند  ،ستميک سی رقابت در   ای یخصوص

را دارد که  ليپتانس نیا نيبالک چ ، یدهندگان برنامه پاداش وفادارارائه 
 ایلحظه  و به طور تي را با شفاف شانیهابرنامه  تیری اجرا و مد

در   ییجوباعث صرفه در زمان حدودا کمی  جهيکند، و در نت یسازساده
از  که در حال حاضر  یپاداش وفادار  یهابرنامه  یبرا .شود ی م هانه یهز
  کههایی حتی برای شرکت هستند،   یرقابت  تیمز یدارا اسيمق نظر

 یمبتن  یهابه شبکه  وستني، پدارند وستهيپمهبه  یهاشبکه خودشان  
این امکان   نکهیبا توجه به ا ؛ارزشمند است یامعامله  نيبر بالک چ

خود به آن ملحق   و ترجيحات طیطبق شرا  وجود دارد که هر شرکتی
خودش کنترل نحوه پيوستن به برنامه و تعامل مشتریان با آن را  شود و 

  وستهيپهم شبکه به  کی ، هم کوچک یاپراتورها یبرا در دست بگيرد. 
.کندمی ها فراهم آن  یرا برا یاسابقه ی ب اسيمق

 های وفاداری برنامه  .3

به سرعت در    به یک برند  یکننده در مورد وفادارمصرف  حات يترج
که    یجهان  ینظرسنج   کیمثال، طبق    یاست. برا ر ييحال تغ

از افراد  تر بيش ار ياست، دوستان و خانواده بس انجام شده  راً ياخ
٪ در  ٤٣هستند (  رگذار يتأث   به یک برند ی بر وفادار   هامشهور/بالگر 

  ١٨ یدر گروه سن   که  انی ٪ از مشتر ٢٠حال    ني ٪)، در ع٢٤مقابل  
شرکت در    کیاز   یعموم   ت ی به حما   لیما  ، دارندقرار  سال    ٣٤تا  

خود هستند    ینشان دادن وفادار ی برا  ی اجتماع های رسانه
در    برندهای مشهور ٪  ١٠نوظهور در مقابل   رندهای٪ از ب ٢١(

  .مختلف)  ني سن

شکست    ایپيشرفت تواند باعث می ی و مشارکت مشتر یوفادار
به  پاداش با هدف هایی برنامه ليدل نيشود، و به همها شرکت 
همه  یبرا کیاستراتژهای ی گذاره یسرما درواقع مشتری، یوفادار

 یهاو تنوع برنامه  ی. گستردگشوندمی محسوبها شرکت 
  یازهايبرنامه امت یک نمونه ساده،است،  ادیز  اريبس یپاداش
 Virgin Atlantic Flyingبا اسم ( Virgin Atlanticشرکت  یسطح
Club( فرودگاه،  نگيپارک ،یاه یکرا یهان يماش شاملکه  است
 یهانه ی برنامه هز، . نمونه دیگرشودی ها و خدمات ماساژ مهتل

نقل و و که خدمات حمل است (Amazon Prime) آمازون هياول
به برنامه  توان می دهد. همچنينمی ارائه را   گانیرا ایرسانه 

مشترک)   ات(ابتکار موضوع eBay و Patagonia یمشترک وفادار 
های  لباس  تا دهدمی راامکان این  انیکه به مشتر اشاره کرد 

  .مجددا بفروشند  Patagoniaرا در پلت فرم  eBayشده از  یداریخر

  یو «مشتر شودی تر مشکننده   ی، وفادارهاانتخاب  شدنگستردهبا 
در   یبر فناور  یمبتن یوفادارهای . برنامه گيردقدرت می  تال»يجید

های  برنامه  این . ندداشته ا  یريچشمگ تيموفق  یسطح جهان
  کی انی مشتر .کوچ کرده اند لیموباهای شن يکيبه اپل امروزه یوفادار

  توانندی که م ییجاکه تا  خواهندی م یکپارچه یکانال نيتجربه ب
کانال مشاهده و استفاده کنند. با  نیخود را در چند ازاتيامت

را انجام و خدمات کار  نیتوانند امی برندها  ،یفناور استفاده از 
  .دهندارائه هم را تری بسيار بيش 

خدمات   ليتسه یتلفن همراه براهای توانند از برنامه می برندها 
 )Hilton hotel( لتونيهتل هزنجيره استفاده کنند.  سیسلف سرو

ون رفتن به ميز  د ب تا دهدیامکان را م نیوفادار خود ا انیبه مشتر
خود را   یهااتاق  لیموبا شنيکي با استفاده از اپل پذیرش هتل و فقط

خود  یهاوارد اتاق به طور مجازی   یو حت  رنديبگ  لیو تحوکرده رزرو 
    .کندمی راحت  فرآیند کلی رزرو را بسيار امکان نیا . شوند

 دی دهد که «قبل از خرمی امکان را نیا انیبه مشتر یمجاز تيواقع
  تيواقعامکان استفاده از توانند می ». برندها محصول را امتحان کنند

  مشتریان بتوانندتا  مشتریان وفادار خود هدیه دهندرا به  یمجاز
داشته باشند.  از آن برند دیدر هنگام خر یتر یتجربه غن

 

 

 Starbucks مطالعه موردی: 
Starbucks   برنامه در صنعت قهوه شناخته شده است.    یبه عنوان انقالب Starbucks Rewards   در بين  موجود    یوفادارهای  برنامه   نیاز بهتر   یک یاغلب به عنوان
 کرده اند.وفادار زیادی را به برند خود  انی مشتر ،ی تجربه مشتر موفق و بهبودبرنامه پاداش  با استفاده از یک شود. آنها می  در نظر گرفته ها ی خرده فروش

١. Starbucks   زندگيشان به محل    کیشوند که نزد  یخواهد وارد فروشگاهمی خود  ان ی از مشتر   وکند  می استفاده  یبه خوب ییا يجغراف  ی از هدف گذار  

 . است

تعداد   توان به راحتیمی برنامه نی ادر  کند. می تر و موثرتر یآنها را تعامل  یبرنامه وفادار Starbuck استفاده از اپليکيشن: یل ی تجربه موثر موبا  .٢
 نی از ا  دن توان می یحت مشتریان . دادتلفن انجام  ق ی از طر ماً ي را مستقها سفارشات و پرداختتوان می ني و همچن   را مشاهده کرد) ازي (امت   » ستاره« 

 . دن استفاده کن  Starbucks نی ترکی نزد افتنی  یبرا سی سرو

 ی هادر خارج از محل دیخر  یبرا ازي امت ی خود را با معرف  ی: استارباکس توانست دامنه برنامه وفاداریفروشخرده  یهافروشگاه  ریو ارتباط با سا یهمکار .٣
  ،ی چا وه،قه یهااز جمله: دانه  فروشد،ی خود م یفروشخرده  یهااز محصوالت را خارج از محل یاريخود گسترش دهد. استارباکس بس  یفروشخرده 
 .آماده یهای دني و نوش  هاقهوه 
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 ن يبالک چ  یا ي در دن  یمشتر  ی وفادار  معمولهای برنامه  

 
 Deloitte Analysis – Making blockchain real for loyatly rewards :منبع 

 

در    یپاداش وفادار  یازها يو تبادل امت کسر  جاد،یامکان ا ني بالک چ
  نياز به  بدون ط يمح  کی  قیرا از طر   عیها، فروشندگان و صنابرنامه
اشخاص   و بدون درگيرکردن  یبا استفاده از شواهد رمزنگار  و اعتماد

  ن،یآنال قي دقپروتکل    کی  قیاز طر  ني بالک چ  . کندمی  فراهم  ثالث 
را دارد   ت يقابل   نیهوشمند، ا   یشده و قراردادها یز ی ربرنامههای  قدم

    .که بدون واسطه عمل کند

 ، ی پلتفرم شبکه وفادار داشتن   ن، ي راه حل بالک چ  یک  ید يعناصر کل
 .است یوفادارهای پاداش و توکن  یکاربرد های  برنامه

 

  یوفادارمعمول های  برنامه«  نمودار   تال»،يجید  ی «مشتر  دگاه ی از د 
  ح یرا تشر   س»ي «آل فرآیند خریدکه    ن»ي بالک چ ی ايدر دن  یمشتر 

  س ي آل یها ما در مورد تجربه پاداش  .دهدیارائه م  ینش يب   کند،یم 
،  با طراحی خاص آن  ن، ي داد که چگونه بالک چ  م ي خواه  حي توض 

را    یپاداش وفادار  یها مهبرنا   از هم گسيختهکامالً   یا يدن   تواندیم 
  ني را از ب   شلوغی برخطرا کاهش دهد،    ها نهی به هم متصل کند، هز 

در لحظه    را  یاعتبار پاداش وفادار و کاهش افزایش ببرد، 
را    یرا فراهم کند و روابط تجار  یتر امن طي، محروزرسانی کندبه

  .کند  ل يتسه

.

 

وفاداری مبتنی بر بالک چين های  شبکه   

 Deloitte Analysis – Making blockchain real for loyatly rewards :منبع 

 
 کند.خریداری میرا  طشيبل سيآل

برنامه پاداش  تاليجیپول د فيرا به ک یوفادار یهااو توکن یاعتبار کارت
 .کندیمنتقل م سيآل یوفادار

 .کندیپول او منتقل م فيرا به ک یوفادار یهاتوکن ییمايهواپ شرکت

آوردمی دسترا به اعتبار وفاداری سيآل. 

هستند یتعهدات جار یدارا یو کارت اعتبار ییمايهواپ شرکت. 
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١فروشگاه   

٢فروشگاه   

٣فروشگاه   

  nفروشگاه 


 

 
 
 
 

  یها في تخف  ای   ی سفارش   یها متي ق  توانندیفروشان م در مورد اول، خرده 
ها داشته باشند. در  کانال  ني در ب  اران دیخر   حاتي بر اساس ترج  یسفارش 

  ای پو  یگذارمتي ق  یها یاز استراتژ  توانندیفروشان م مورد دوم، خرده 
بر اساس بازخورد    یرا به راحت   هامتي ق ريياستفاده کنند که امکان تغ

   د. کن یفراهم م  یمشتر 
ای روزرسانی لحظهاستفاده از فناوری به  ،یک راه برای ترکيب این دو قابليت

که شامل جوهر   ) استshelf-edge technology( مشتریانبرای  قيمت
 یکاغذ یهابرچسب  نیگزیاست که جا یرنگ یشگرهاینما ای یکيالکترون

کند  می خرده فروشان فراهم  یفرصت را برافناوری این  نیا د. شوی م یسنت
ها، در از فروشگاه  یامجموعه  یبرادر لحظه ها مت يق یایتا با کنترل پو

  ن،ی عالوه بر ا .فعال باشند به طور موثری خود  یگذار متيقهای ی استراتژ
نظرات   شیارتباطات هدفمند، نما به منظور برقراریتوانند  می شگرها ینما نیا

زمان   برای جلوگيری از اتالف وقت درمحصول و  مرتبط باهای ه يو توص 
" تاليجید ی"مشتر یبرا ،برچسب ها ر ييو تغ یچاپ دست شده برایصرف 

   د. استفاده شون
مرحله  ، یکهای فروشخرده  انیمشتر ی برا حسابه یو تسو هزینه   پرداخت

مواجه  یطوالن یهاها با صفآن  رای، زشود می بسيار ناخوشایند محسوب 
  .دهدمی تاثير قرار را تحت   داریتجربه خرکيفيت که به شدت  شوندیم

پرداخت   یاستفاده از ابزارها، یتراکنش مال مربوط بههای ی فناور توسعه
  .استافزایش داده در سطح جهان را  یکيالکترون

 
 ات يتا تجرب  کنندیوکارها کمک م به کسب  یتال يجید   یها کيتکن این  

راه   کي که تجارت الکترون   یرا ارائه کنند. در حال   یز يانگشگفت  یمشتر 
،  است ه هموار کرد توزیعیکپارچه  های  استفاده از کانال یرا برا 
سطوح تعامل    شیو افزا  یبهبود تعامالت تجار  یبرا  د ی جد های  یفناور 

  یها یفناور ، یدگرگون  نیا  وجود با  .هستند  ی ريدر حال شکل گ 
و  اندمواجه شده  روزافزون   استقبالبا   یمختلف در تمام خطوط تجار

به آمادگی کامل  ها این فناوری نده ی سال آ   ١٠تا   ٢احتماالً در طول  
  .خواهند رسيد

  

 POSهای قيمت گذاری و راه حل .  4
توانند به   ینم گریخرده فروشان د تال،يجیدفروشی خرده در عصر

 سهیمقا دهي چيپ یکنند. موتورها ه يتک  یگذار متيق یسنت های روش 
ها مت يدهند، بلکه قمی ش یرقبا را فوراً نمامحصوالت  متينه تنها ق متيق

خرده فروشان  .کنندمی  ینيبش يرا پ رات ييو تغکرده را در طول زمان دنبال 
  یگذارمت يق شرفتهيپو   ایپوهای ی از استراتژ Amazon ژهیبه و نیآنال

پاسخ دهند.  متيق راتيي به تغساعت  کیاز تر کم  درکنند تا می  ی رويپ
و   یسفارش  تبه دنبال تعامال یاندهیبه طور فزا دارانیخر ن،یعالوه بر ا

 ها را منعکسآن  یازهايهستند که ن شدهسازی یمعامالت شخص 
  .کندمی

فروشان در خرده  یهستند که برا ید ي و تعامل دو موضوع کل منفردسازی
.کنند اهميت پيدا می قرار دارند،  شدن ی تاليجید ري که تحت تاث یعصر

 

 ی فروش خرده   کيدر    یاز کاربرد معمول   یري تصو : Self Edge ی فناور
 

 

 
 

 دفتر مرکزی
ها برای همه  قابليت کنترل قيمت
ها فروشگاه   

 

 

متمرکز در سراسر    یگذار متيق  •
 هافروشگاه

   متيق   یفور   راتيي تغ  •
  یهاهي تواند نظرات و توصیم •

 . دهد  شی محصول را نمامرتبط با  
 هدفمند  غاتيتبل  •
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است.  افتهی کاهش به شدت    ١٩٨٠کاالها از سال    دیخر  ی استفاده از پول نقد برا ره،ي، فرانسه و غآمریکا متحده   االتی مانند ا   شرفته ي پ   یدر کشورها 
  شاملرا  گان کنند ٪ از کل معامالت مصرف٦٠که   دارد به طوریکشورها   نیکنندگان در امصرف  انيدر م  یتوجه قابل  محبوبيت  ی ک يپرداخت الکترون 

  .شودمی
 

  یها پول ف ي با ک  توانندیاستفاده کنند که م  ی شخص  حسابهیتسو ی ها نهی از گز  ،ی م یپرداخت قد  یها انهی پا   یبه جا   توانندیم   یفروشان هند خرده 
  زياند ن ادغام شده  یهوشمند مشتر های  که با تلفن Apple pay ای  Samsung Pay مانند ی ادغام شوند. ابتکارات Aadhaar Pay / UPI ای  تال يجی د 

   .رند يگبپرداخت مورد استفاده قرار  ترکردن فرآیند سریع  یتوانند برا می
  رای ب   شوند،یاستفاده م  یعموم   ع ی و توز یبانکدار  یا يکردن دن متحول   ه منظور پرداخت که ب  یها حلراه   نیاز ا  یاز برخ  توانندیم   ن ي فروشان همچنخرده 

  ری را به شکل زهایی  نمونه  ني چن   ،در هند ژه ی استفاده کنند. به و یو شهر  یی روستا   یدر نواح   یک ي الکترون  یبه خدمات بانکدار  یارائه دسترس 
 :م ي کن می  شاهده م 

 
 
 
 
 
 

 

که امکان   یمدل بانک  کی  
مشارکت    تي تراکنش را با قابل

 PoS در  نیآنال  یمال
(MicroATM)   با استفاده از احراز

 .کند یفراهم م  Aadhaar تی هو
 

اطالعات چهار نوع تراکنش   یفناور
استعالم ؛  کندیرا فعال م یبانک

برداشت وجه نقد،   ،یموجود
از   و انتقال وجه  ینقد یگذارسپرده

 .Aadhaar به Aadhaarحساب 

بدون کاغذ   ندی فرآ کی این  
 برای شناخت مشتری

(KYC) که در آن   است
و آدرس مشترک به   تی هو

  ق ی از طر  یکي صورت الکترون 
 دیي تأ  Aadhaar تی احراز هو

 .شودیم

ePaisa ،Paytm   و موارد
در  یمشابه نقش مهم 

  یها براپرداخت  یراحت
 .دارند ان ی مشتر

  یطرح پرداخت کارت این 
  یکه توسط شرکت مل

 (NPCI) پرداخت هند
 کی، استهشد یانداز راه
و چند   یداخل  ستميس

که به  دهد  ارائه میجانبه 
ها و مؤسسات  همه بانک

تا  دهد یهند اجازه م  یمال
  یکيالکترون  یهادر پرداخت

.مشارکت کنند

پرداخت  های حلراه 
در حال تغيير   دیجيتالی

فروشی در  انداز خردهچشم
کامال   و تجربه هستند هند

پذیر  محوری را امکانمشتری
 .کندمی

 

 
 Aadhaar eKYC  RuPay 
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