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: کلید برای اهـالی محـل سـاخته و مـی گویـد150یک مغازه دار صاحب دل در روستای قوزلو از توابع ملکان اذربایجان شرقی 

ی الزم واسه همین به همه کلید دادم تا  خودشون در رو بـاز مـی کنن هرچـ. شاید وقتی نیستم مردم چیزی الزم داشته باشن«

»....دارن برمـــــــی دارن پولشـــــــو مـــــــی ذارن تـــــــو دخـــــــل یـــــــا تـــــــوی دفتـــــــر می نویســـــــن

...آقای صفا



؟...باصفاسرنوشت این مغازه ھای 
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در روستای قوزلو از توابع ملکان آذربایجان شرقی را منتشر کرده و به نقل از مغازهدار صاحبدل نوشته است: «شاید وقتی نیستم مردم چیزی لازم داشته باشن. واسه همین ۱۵۰ تا کلید ساختم به همه دادم. خودشون در رو باز میکنن هرچی لازم دارن برمیدارن پولشو میذارن تو دخل یا توی دفتر مینویسن... کاربری نوشته: «کاش همه ما همین قدر مهربان باشیم. این طوری دنیا هم جای بهتریه برای زندگی.»�
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The History and Evolution of Retail Stores: From Mom and Pop to Online Shops



صنعتدرفروشیخردهفعاالنجایگاه

آقا صفا
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 یک میلیا رد و هشتصد تعداد سه صنف معادل پنجاه درصد کل تعداد شاپرکمتوسط تراکنش ۱۵۴ هزارتومان و ۲۰۸ همت در آذر ماه در سوپرمارکتمتوسط ترامنش ناننوایی ۲۹۳ هزارتومان که عجیب هست و ۹۷ همت می شود۱۲ همت در فروشگاههای زنجیره ای هست۳۰۹ هزارتومان در رستوران و سر جمع ۶۳ همت۳۶۸ همت معادل ۴۳ درصد خریدها به عنوان مبلغ اینجاستزنجیره ای ؟ ۱۲ همتسوخت و انرژی و شیمیایی ۱۰۴ همتپزشکی ۷۹ همتپوشاک ۴۷ همتدخانیات ۸ همتزیبایی ۱۹ همت 



...صفا بی شمار است



چیست؟ایراندرفروشیخردهچالشعمده

ھزینھ ھای اجاره بھای امالک تجاری

تورم و چالش سرمایھ در گردش

ضریب تجارت الکترونیک و تغییر سبک زندگیافزایش 

)مرتبط با تغییرات درون صنعت خرده فروشی(غیرسیستماتیک )مرتبط با بازار و شرایط کالن اقتصادی(سیستماتیک 

کمبود آموزش و فرد متخصص در حوزه مدیریت کسب و کارھای خرده فروشی 

ورود کسب و کارھایی دارای کاربر گسترده
)شروع بھ کار دارک استورھا(

فروشگاه (ورود مدل کسب و کار بر مبنای تامین عمده و تخفیف باال در تامین
)ھای زنجیره ای و فرانچایز

سرانھ باالی واحد صنفی در ایران بھ نسبت جمعیت









!مشکل خرده فروشی در دنیـا هـم جـدی هسـت

)سه روند مهم اقتصادی و اثر بر خرده فروشی(

. توسط دیلیوت به جهت ارائه پیش بینی از وضعیت بازار خرده فروشی در آمریکا بر مبنای تحوالت اقتصادی منتشر شده است2022این گزارش در اکتبر 

کاھش تقاضای کاالی بادوامتورمرشد پایین اقتصادی در امریکا

به 2023سه روند مهم اقتصاد امریکا در 
روایت دیلیوت
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!مشکل خرده فروشی در دنیـا هـم جـدی هسـت

)سه روند مهم اقتصادی و اثر بر خرده فروشی(

. توسط دیلیوت به جهت ارائه پیش بینی از وضعیت بازار خرده فروشی در آمریکا بر مبنای تحوالت اقتصادی منتشر شده است2022این گزارش در اکتبر 

رایفروشخردهجدیطوربهتواندمیامریکادراقتصادیرشدسرعتکاهش
رشددرصد2جایبهکهشودمیبینیپیشامریکادر.بگذاردتاثیرتحت
GDP،محتملدرصد55احتمالباسناریواین(.برسددرصد0.9بهرشداین
دررکودکهشودمیبینیپیش)درصد35احتمالبا(همچنین.)است

قاضاتودادهافزایشرابیکارینرخموضوعاینوشدهایجادامریکااقتصاد
.ساختخواهدروروبهمخاطرهبارافروشیخردهصنعتبرای

رشد پایین اقتصادی در امریکا

Presenter Notes
Presentation Notes
2023 Retail Industry Outlook | Deloitte US





پشــنهاد رهبــران خــرده فروشــی آمریکــا در مــورد 

روندهای جدید

رادهمصرف کننتغییروضعیتخرده فروش هاکهآنجاییاز

تقویتمدیر،ششمدیر10هرازمی کنند،بررسی

شدرفرصتیکعنوانبهرادیجیتالتجارتپیشنهادات

بسیاریخاص،طوربه.می کنندپیش بینیبرتر

وریطبهمی بینند،اجتماعیتجارتپیرامونرافرصت هایی

مصرف کنندگانکهدارندانتظارنفر6نفر،10هرازکه

اعیاجتمرسانه هایپلتفرم هایدرمستقیماً رامحصوالت

اینفلوئنسرهایمدیران.کنندخریداری2023سالدر

خردمصرف کنندگانجذببرایفرصتیرااجتماعی

ته هاخواسنیازها،بهمنجرجمعیتیتغییراتزیرامی دانند،

.می شودجدیدخواسته هایو

ادایجباعثهاکانالتمامیبهتوجهعدموانالینفروش

هب.استشدهفروشانخردهبرایتوجهیقابلهایهزینه

30آنالینخریددرکاالبازگشتنرخآمریکادرکهطوری

خردهرهبران.استدرصد10مغازهداخلخریددرودرصد

زینههبایستمیاینکهبرعالوهکنندمیتاکیدفروشی

رویبربایدداد،کاهشراکاالبازگشتهای

Omnichanelکردگذاریسرمایهنیز.

فمصربرایهاکانالتمامیدریکپارچهتجربهیکایجاد

فروشیخردهحوزهرهبر10هرازکهاستموردیکنندگان

میهایشرکتمنظرایناز.کندمیاشارهآنبهنفر7

وردهکگذاریسرمایهخودتوزیعبسترهایرویبربایست

MFC)Microسمتبه fulfillment center(بروند.

ایینهکنندهمصرفبهبودننزدیکواسطهبهمراکزاین

اییکپارچهتجربهودهندسرعتراتحویلتوانندمی

نسجازفروششیوهدرتغییروموضوعاین(.نمایندایجاد

تجربهبهبودکانالازفروشافزایشوهزینهکاهاش

)استمشتری

زنجیره تامین Omnichanel دیجیتال و تجارت اجتماعی
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صفای توانمندسازی



خردهدرپرطرفدارهایتکنولوژی

مدرنفروشان

ھا استفاده در یک پرسشنامھ در آمریکا از فروشندگان پرسیده شده کھ از کدام یک از این نرم افزار

می کنید؟

نرم افزارھ�ای امنیت�ی و -2م�دیریت انب�ارداری، -1بیشترین میزان اس�تفاده ب�ھ ترتی�ب مرب�وط ب�ھ 

. سامانھ ارتباط با مشتریان بوده اند-3جلوگیری از کالھبرداری و 

ھمچن���ین نرم افزارھ���ای م���دیریت سفارش���ات، ذخی���ره اطالع���ات مش���تریان، ھ���وش مص���نوعی و 

.چت بات ھا ھم در این لیست قابل مشاھده ھستند



ز برخی ترجیحات خرده فروشان در ایران ا

ابزار دیجیتالی مدیریت فروشگاه
در حوزه ارتباط با مشتریان• در حوزه پشتیبانی• در حوزه سخت افزار• در حوزه نرم افزار• اصناف مختلف

رید بر اساس میزان خ(دسته بندی مشتریان •
...)و 

معرفی مغازه به مشتریان•
امکان انجام تبلیغات روی سیستم•
جذب مشتریان از شعاع دورتر•

ارائه آموزش در خصوص استفاده از نرم افزار•
پیگیری مشکالت تا زمان حل آنها•
مراجعه حضوری دوره ای•
کاری ساعت کاری پشتیبانی منطق با ساعت•

فروشگاه
دانش کافی کارشناسان•

جاگیر نبودن•
ورهاسرعت باال در جابجایی بین منوها و فاکت•
دوام قطعات•
اتصال ترازو به صندوق•
دو طرفه بودن مانیتور•
کار کردن هنگام قطع برق•

ثبت اجناس فله•
امکان ثبت چک ها و سررسید آنها•
آپدیت خودکار قیمت ها با ورود بارکد•
اندرویدی بودن•
اسرعت باالی نرم افزار برای جابجایی بین فاکتورها و منوه•
امکان ادیت فاکتور•
کاربری آسان•
سطوح دسترسی متفاوت همراه با پسورد•

سوپرمارکت

ع امکان داشتن لیست مشتریان برای اطال•
رسانی در خصوص تخفیف ها و ایونت 

امکان مشخص کردن آیتم مورد عالقه •
مشتریان وفادار

امکان بالک کردن برخی شماره ها•
لف دسته بندی مشتریان بر اساس موارد مخت•

ی و مثل پیش شماره، نوع سفارش، محل زندگ
...

کاری ساعت کاری پشتیبانی منطق با ساعت•
فروشگاه

سال، ابتدای(رایگان بودن هزینه پشتیبانی •
)هزینه کل سال دریافت شود

)تریمو(رفع مشکالت به صورت غیرحضوری •
دانش کافی کارشناسان•

جاگیر نبودن•
مانیتور دو طرفه•
گارانتی و خدمات پس از فروش•
تاچ بودن مانیتور•
کار کردن هنگام قطع برق•
دستگاه کارتخوان روی دستگاه•
اتصال دستگاه ها با وای فای بجای کابل•

LAN

امکان گزارش گیری از راه دور•
محاسبه سود هر فاکتور با کسر هزینه های سربار•
کار کردن به صورت آفالین•
امکان اضافه کردن به فاکتور بدون صدور فاکتور جدید•
وجود آپشن های تخصصی برای رستوران •
امکان بدهکار یا بستانکار کردن مشتری•
امکان ثبت خرید نقدی و کارتی•
لینک بودن فروش آنالین و حضوری•

رستوران

امکان مشخص کردن آیتم مورد عالقه •
مشتریان وفادار

تبلیغات از طریق صندوق•

کاری ساعت کاری پشتیبانی منطق با ساعت•
فروشگاه

دانش کافی کارشناسان•
مراجعه حضوری دوره ای•

جاگیر نبودن•
ظاهری چشم نواز•
زار برای پشتیبانی آسان، همه اجزاء سخت اف•

از یک شرکت واحد باشند

)بدون تخصص حسابداری(برنامه ای مناسب کاربران عمومی •
امکان محاسبه حاشیه سود هر فاکتور•
هشدار دادن برای محصوالت رو به اتمام•
عدم دریافت هزینه برای هر ماژول•
اندرویدی بودن•
امکان سورت کردن در انبارداری•
امکان تعریف تاریخ انقضا برای محصوالت•

کافه

...ارسال پیام تبریک تولد و •
امکان ورود مشتری به پنل خود در نرم افزار•

کاری ساعت کاری پشتیبانی منطق با ساعت•
فروشگاه

دانش کافی کارشناسان•
مراجعه حضوری در صورت نیاز•
سال، ابتدای(رایگان بودن هزینه پشتیبانی •

)هزینه کل سال دریافت شود

مانیتور دو طرفه•
اتصال دستگاه کارتخوان به نرم افزار•
کارتخوان، فیش پرینتر و بارکدخوان روی•

دستگاه
تاچ بودن مانیتور•
اتصال از طریق وای فای•

تحت وب بودن•
امکان کار به صورت آفالین•
،CRMصندوق، (سینک بودن نرم افزارهای موجود در فروشگاه •

...)و 
)بدون تخصص حسابداری(برنامه ای مناسب کاربران عمومی •
قابلیت ویرایش منوها و محیط کاربری•
محاسبه سود خالص با کسر هزینه های سربار•

پوشاک
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گزارش راهبر بازار، مصاحبه با 12 خبره در قالب فکوس گروپ
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خیلی از اتفاقات درون فروشگاه هستNext-gen POS providers are focused on digital and multi-channel marketing supported with remote sales and service departments.�Next-gen POS solutions are built on common mobile technologies, often using Apple iPads as the core platform. Tier 3 & 4 merchants with 1-20 POS are the sweet spot for Next-gen POS. These merchants want and need business software with integrated payment services, but they do not want to pay for customised solutions. On the low-end of this segment (1 POS), software needs are quite basic. As merchants migrate towards multiple POS or multiple shop locations, the software and hardware need to become more complex. These merchants require vertical-specific software to connect their devices and locations, and to deliver on specific commerce use cases such as table management and online ordering and bookings.



تجربه شاپیفای

توسعھ دھندگان

خرده فروش

ایجاد بیش از دو میلیون سایت فعال در سراسر جهان
)دالر167رشد سهام تا (رشد قابل توجه در دوران کرونا

ارائه خدمات کامل ساخت وب سایت، پرداخت، فروشگاه اپلیکیشن، مدیریت مشتریان، گزارش دهی، فروش پوز 
SEOاندرویدی، مدیریت انبارداری، مدیریت ارسال مرسوله، ارائه خدمات مارکتینگ مانند تقویت 

خریداران
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Embrace your "why”?  Bombas After learning that socks were one of the most requested items at homeless “But embracing your core message is what keeps consumers coming back in the long run.”Be customer-centric Brands will also need to be more creative about collecting customer feedback. New consumer privacy laws are making it difficult for brands to gather customer information online. Sustainable fashion brand Aday reaches out to every customer after they make a purchase. The brand uses feedback collected to inform strategy and refine recommendations. �Create an experience Make it a human experience. Elicit an emotion from the customer.”  “Do small things. If it’s a hot summer day, offer people a cold glass of water.Rethink marketing TJ Maxx increased its spending by 15% to target customers outside its core market. The following year, the company reported that 75% of shoppers had been first-time customers. �
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Lost in the ecommerce hype of COVID-19 is the ongoing evolution of the physical point-of-sale (POS) towards next-generation product and service models. Mobile technologies and digital service models have reinvented POS solutions as affordable and easy to use (a major leap from legacy ePOS solutions which are expensive and challenging to deploy or adapt/integrate). We expect the shift towards Next-gen POS to accelerate on the backend of the pandemic when we expect a wave of physical business startups, making the present the right time for service providers or investors to position themselves for this wave of growth.



بهککمبرایدیحیتالنوآوریپتانسیل

ایراندرفروشیخردهصنعت

تجارت الکترونیک و فروشگاه اینترنتی

تامین مالی زنجیره تامین

مدیریت یکپارچھ فروشگاه

بازاریابی دیجیتال

ایجاد درامدھای جانبی با استفاده از ابزارھای 
دیجیتال

توسعه قابل توجه لندتک ها و خدمات
BNPL

ھوش تجاریداشبوردھای

وفاداریباشگاه 

اتصال بھ شبکھ تامین کاال

پشتیبانی از انواع روشھای پرداخت

مدیریت حمل و نقل

سھولت اتصال بھ زیست بوم دیجیتال



صفای کسب و کار مدرن
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اعمال فشار یا تغییر متفاوت با ذات هر کسب و کار سنتی، می تونه تهدید کننده حیات اون باشه، تغییر در کسب و کارها می بایست از ذات اونها اغاز بشه و با دی ان ای اونها سازگار بشه مگرنه جز پس زده شدن تغییر شاهد مسئله دیگه ای نخواهیم بود.�
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