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بازار خرده فروشی در دنیا در شرف تغییراتی اساسی قرار دارد .عواملی نظیر افزایش درآمد سرانه،
افزایش مصرفگرایی ،ویژگیهای جمعیتشناختی و سهولت در پرداخت ،منجر به ظهور تحول بازار
خردهفروشی شده است .البته این بازار با چالشهایی نیز روبروست .نمونهای از این چالشها ،عدم
ساماندهی بازارهای خردهفروشی مختلف است .برای مثال ،در هندوستان تنها  8درصد از
فعالیتهای صورت گرفته در صنعت خردهفروشی ،سازماندهی مشخصی دارند و  29درصد از این
فعالیتها ،بدون هیچ قاعده و سازمانی انجام میشود .انتظار میرود با استفاده از فناوریهای
دیجیتال ،ساماندهی خردهفروشان ،تنها یک پدیده در فروشگاههای شهری نباشد و باقی فعالین
این حوزه در سطوح پایینتر نیز بتوانند از مزایای این فناوریها بهرهمند گردند.

عنوان :تحول صنعت خردهفروشی در عصر تحول دیجیتال
ناشر :دیلویت

سال انتشار:

9102

تعدد صفحات91 :
ترجمه و تلخیص :سید مهدی حسینی نسب و علیرضا نبوتی
آدرس اینترنتی :لینک مطلب

روندهای اصلی تحول خردهفروشی

به میزانی که خردهفروشها رشدد بیشتری پیدا

ظهور ویژگیهاای جمعیا

میکنندددد ،نیددداز آنهدددا بددده بددداز راحی مددددلهدددای

یکی از اصدددددددلیترین کدددداربران فندددداوریهددددای

کسدددددددبوکاری و ارتقای تجربه مشدددددددتریانشدددددددان

دیجیتال ،جوانان هسدددتند و کشدددورهایی که

افزایش مییدابد .فناوریهای دیجیتال در ارتباط

ویژگیهای جمعیتشدددناختی آنها به سدددوی

بددا این تغییرات ،نقشدددددددی اسدددددددداسدددددددی خواهنددد

جوان شدن پیش میرود (مثل هندوستان)،

داشدت .محر های اصلی که روندهای دیجیتال

بدددا گروهی روبرو هسدددددددتندددد کددده تمدددایدددل بددده

در خردهفروشی را در آینده نزدیک شکل خواهد

اسدددددددتدفدددداده از فدندددداوری و عدلیالخصدددددددو

داد عبارتاند از:

فندداوریهدددای موبدددایددل برای انجددام امور خود

افزایش کاااارنران اینترنااا

شاااااااناختی جدید:

و شااااااا اااههاااای

دارند .به همین منظور توجه به فناوریهای

اجتماعی :اتصال حجم عظیمی از کاربران به

دیجیتال در راسدددتای تسدددهیل امور برای این

دنیدددای وب ،یکی از بزرگترین چدددالشهدددای

گروه (کدده در آینددده نزدی دک در بسدددددددی داری از

پیش رو در دنیدای دیجیتددال خواهددد بود .در

کشدددددددورهددا ،ددالددب بر دیگر ردههددای سدددددددنی

همیددددن راسددددتددددددددا ،دستددددگدددددددداههددددددددای اتصددددددددال

خواهنددددد بود) از اهمیددددت بدددداایی برخوردار

بددددیسیددددددددم و فندددداوریهددددددددای سددددریددددددددعتددددددددر در

است.

راستددددای دستددرسددی بده محتددوای ایدندتددرنددت

زیرسااااااااخا

(مثل نسدددددل چهارم و پنجم سدددددیسدددددتمهای

کددارخددانددههددا و انق ب صدددددددنعتیای کدده پیش

بیسددیم) میتواند به حل این معضددل کمک

روی سددددازمانهاسددددت ،بر مبنای فناوریهای

برساند.

دیجیتال بنا نهاده شددده اسددت که مرز میان

افزایش کارنران گوشیهای هوشمند و روی

دندیددددای فدیدزیدکدی و دیدجدیدتددددال را کددمددرندددد

آوردن ناه کبااااااا

هااای دیجیتااال :نسدددددددل چهددارم

وکاار ووناایل :با توجه به

کردهاندددد .اسدددددددتفددداده از تحلیدددلهدددای آنی و

افددزایدددش ندرخ ندفددوذ گدوشددیهدای هوشدمدنددد

دقدددیدددق ،شدددددددددبدددیددددهسدددددددددددازی خدددروجدددیهددددا و

در مددیددددان مدردم ،بدسدیدداری از آنهددا تدمددایددل

الگوریتمهددددای پیشبینی ،توانسدددددددتدددده این

دارندددد تدا امدور روزمدره و حدتدی تدراکدندشهدای

فرصت را برای صنایع فراهم آورد تا با کمک

مالی خود را با کمک گوشددددددیهای هوشددددددمند

دادههددددا ،نحوه انجددددام فرایندددددهددددای خود را

صورت دهند.

باز راحی و بهینه سازند.

0

ساروایهگذاری در راساتای رشد دیجیتال :با

این گزارش بر روی تأثیر سدده حوزه اصددلی در صددنایع

اسدددددددتفداده از فناوریهای دیجیتال ،میتوان

خردهفروشی تمرکز خواهد داشت:

بازارهای جدید و مشتریان جدیدی را کشف

 .1استراتژی

نمود و سدددددددط جدددی ددی از تعددامددل را بددا این

 .2فرایندهایی که مستقیما با مشتری تعامل دارد.

افراد بدده راه انددداخددت .بددا کشدددددددف بددازارهددای

 .3فرایندهای پشددددتصددددحنه (نظیر زنجیره تأمین)

جدید ،شددرکتها و صددنایع جدیدی نیز حول

که در راستای خدمترسانی هستند.

آنها شکل خواهد گرفت.

ت

شکل  :1حوزههای مؤثر بر صنعت خردهفروشی
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تحول استراتژی خردهفروشی نا کمک
فناوری دیجیتال
وال ی

توانمنددی جمعآوری ،تحلیدل و اشدددددددترا گددراری

کمک کردهاند تا قراردادهای تجاری با دقت

دادهها ،منجر به بازآفرینی بس دیاری از مدلهای

بیشتری تدوین شوند و به شرکتها اجازه

کسدددبوکاری شدددده اسدددت .عناصدددر اسددداسدددی در

میدهند تا با همراسددتایی مدل کسددبوکار

ایجاد این تحوات عبارتاند از:

بدا نیدازهدای مشدددددددتریدان ،هرکدام از رفین
قرارداد در کنددار هم سدددددددهم خود را بدده نحو

همگرایی :صددنایع مختلف در عصددر دیجیتال

بهتری صورت دهند.

از هر زمدددانی بددده هم نزدیدددکتر شددددددددددهاندددد.
نوآوری در صنایع مختلف منجر به بازآفرینی

هم-آفرینی:2

بسددددیاری از صددددنایع شددددده اسددددت .به همین

تأثیر بیشددتری در ایجاد محصددول یا خدمت

در راسددتای صددنایع مرتبط به این حوزه مورد

دریددافدتددی داشدتدده بداشدنددد .بدا اسدتددفدداده از

بررسی قرار گرفته شود.

روشهددددای هددددم-آفددریددددنددددی ،مدشدتددریددان در
کدددنددددددار تدددولدددیدددددددکدددندددنددددگددددددان بددده سدددمدددت

وشااااااااتااریوااحااوری :در عصددددددددر دی دج دی دتددددال،

مددحددصددددولددی پدیددش مدیرونددد کدده تدقدداضددای

سددددددداختدارهدای قددیمی سدددددددازمانها نیز از نو

آن از سدددد دوی مد دشدددد دتدددد دریدددد دان ارائدددد ده شدددد دده

تعریف میشدوند .تمامی فرایندهای سازمان

اسددت.

بداید حول نیازهای مشدددددددتری شدددددددکل گرفته
عاتی که از آنها

یادگیری پیوسته :با اسددتفددداده از یادگیددری

کسدددددددب میشدددددددود ،محصدددددددوات و خدددمددات

ماشیدندی و الدگوریتددمهدای هوش مصنوعی،

اختصاصی برای آنها ایجاد شود.
هااااماااا اااااااااری و رقااااااااااااااناااااااا

مشدددتریان در عصدددر دیجیتال

تمایل دارند تا با ارائه بازخورد و پیشددددنهاد،

منظور ،هرگونه تحول در خردهفروشدددی ،باید

باشددددد و با اسددددتفاده از ا

اشاااااااتراکی :1فناوریهای دیجیتال

تد دجدددد دارب گد درشد دتدددد ده در تد دولد دیدددد دد و فد دروش
مدحدصددولدات ،تبدیدل بده درس آموختههایی

تااااوأواااااااااااااااااان:

خد دواهد دندددد دد شدددد دد کد ده بد دا اسد دتد دفدددد داده از آن

تدددأمینکننددددگدددان و خردهفروشدددددددددان رقیدددب

مددیتددددوان در راسددتددددای بددهددددبددود رضددایددت و

یکدیگر نیسددددددتند ،بلکه باید در کنار هم در

وفداداری مدشددتددریددان گدام بدرداشددت.

راسددتای ایجاد ارزش بیشددتر برای مشددتریان
گام بردارند.

0 Co-Ownership
Co-Creation

3

9

در زمددانهددای گددرشدددددددتدده ،عواملی نظیر خدددمددات
مشددتریان ،عرضدده محصددولی خا

2

جایانی  :ظهور خردهفروشی هدفمند

یا فرایندهای

بهیندددده عددددامددددل تمددددایز میددددان خردهفروشهددددای
مختلف بود .فنددداوریهدددای دیجیتدددال میتواندددد

بددددا ظددهددور فددروشددددددددگدددداههددددای آن د ی دن ،رقددددابددددت

هرکدام از این عوامل را ارتقا ببخشدددددددد .در این

فروشگاههای سنتی 3با این فروشگاهها وارد فاز

بخش بده تدأثیری کده حوزههای اسدددددددتراتژیک در

جدیدی شددددددده اسددددددت ،چرا که آنها نمیتوانند

خدددردهفدددروشدددددددی از فدددندددداوریهددددای دیدددجدددیدددتددددال

تنهدددا بر سدددددددر قیمدددت و کیفیدددت محصدددددددول بدددا

پریرفتهاند ،پرداختهایم.

فروشدددددددگداههدای آن ین رقدابدت کنند .در عصدددددددر
دیجیتدال ،خردهفروشهدای سدددددددنتی بدایدد چنان
خدددمتی بدده مشدددددددتری دان ارائدده کننددد ت دا آنهددا را

1

نخشنندی

بهسدددددوی فروشدددددگاههایشدددددان بکشدددددانند .محیط
فیزیکی و تجربهای که در فروشددددگاههای سددددنتی

در عصدر دیجیتال ،هر مشتری متعلق به دسته

ایجاد میشدددددددود ،میتواند یکی از دایل مراجعه

و گروه خاصدی اسددت .البته فناوریهای نوین به

مشدددددددتری بده آنهدا بداشدددددددد .بدا توجده بده رقابت

خردهفروشهدا اجدازه میدهدد تدا با اسدددددددتفاده از

سدختی که فروشدگاههای سنتی با فروشگاههای

دادههای جمعآوری و تحلیلشدددددده ،دسدددددتههای

اینترنتی دارند ،جایابی دقیق و مشددددتریپسددددند

جدیدی از مشدددددددتریان را شدددددددناسدددددددایی کنند .در
گرشته ،گروههای مشتریان محدود به ا

محصدددددددوات میتواند باعث ایجاد مزیت رقابتی

عات

برای فروشگاه گردد.

جمعیدددتشدددددددنددداختی آنهدددا بود ،امدددا در عصدددددددر
دیجیتدددال این گروههددددا بددددهشدددددددددددت جزئیتر و

0 Segmentation

دقیقتر شددددددددددددهانددددد .در همین رابطدددده ،هوش

9 Positioning

and Mortar Stores

مصدددنوعی توانسدددته با شدددناسدددایی این گروهها و
گددردآوری دادههددددای آنهددددا ،پ دیشددددددددنددهددددادهددددای
شدددددخصدددددیسدددددازیشدددددده و ویژهای متناسدددددب با
گروههای مختلف ارائه نماید.

4

3 Brick

مدددلهددایی نظیر «حق اشدددددددترا  »0و «دری دافددت

ارتقاء عمل رد

بدددهمحض درخواسدددددددددت »9مددددلهدددای جددددیددددی
هسددددددتند که در خردهفروشددددددی دیجیتال معرفی

ظهور فناوریهای دیجیتال ،مفهوم خردهفروشی

شددددددددنددد .ظهور «کددانددالهددای همددهکدداره »3یکی از

را تغییر داده اسدددددددددت .امروزه بددا اسدددددددتفدداده از

اقداماتی که خردهفروشددان سددنتی و قدیمی باید

بسترهای دیجیتالی میتوان بهراحتی تبدیل به

در راسددتای بازآفرینی صددنعتشددان در محصددوات

یک خردهفروش شد.

و خدماتشان به آن توجه داشته باشند.
Subscription
Delivery

0

9 On-Demand

3 Omni-Channel

Now

4 Amazon

Dollar Shave Club.com

5

6 Vipshop.com

شکل  :2مدلهای خردهفروشی دیجیتال
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تحول ودلهای کب

وکاری

تحول دیجیتال ،ضدرورت هر صنعتی است و در

سددددازمانها باید با توجه به سددددط بلو شدددددان و

این بین ،خردهفروشدددی نیز این تغییر اسددداسدددی

فندداوریهددای دیجیتددالی کدده در اختیدار دارنددد ،بدده

مسدددددددتثنددا نیسددددددددت .مدددلهددای کسدددددددبوکدداری،

دنبال آن باشدددند تا مدلهای کسدددبوکاری خود

بهعنوان نقشددددده ارزشآفرینی برای شددددددرکتها،

را از نو راحی کنند .عصددددر دیجیتال تهدیدها و

بهمرور بهبود مییابند ،اما در عصدددددر دیجیتال و

فرصددتهای جدیدی به صددنایع معرفی نموده که

بدا ظهور رقبدای جددید و دیجیتال ،سدددددددرعت این

مدلهای قدیمی به آنها توجه نکردهاند .از این

تدددغدددیدددیدددرات و حدددتدددی بددددازآفدددریدددندددی مدددددلهددددای

دسدددددددت مددلها ،میتوان به «حق اشدددددددترا ،»0

کسدددددددددددبوکدددداری ،امدددری حدددیدددداتدددی بدددرای بدددقددددای

«فریمیوم »9و «بازار »3اشاره کرد.

خردهفروشان خواهد بود.

Subscription Model

0 The

9 Freemium

3 Marketplace

شکل  :3تحول مدلهای کسبوکاری
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وشتری دیجیتال

فنداوریهدای دیجیتدال ،نهتنها صدددددددنایع را تحت

در ادامدده بدده حوزههددای پراهمی دت جهددت ایجدداد

تددأثیر قرار دادهانددد ،بلکدده انتظددارات و نی دازهددای

تجربده جدراب برای مشدددددددتریان پرداخته شدددددددده

مشتریان را نیز بسیار تغییر دادهاند .مشتریان

است.

دیجیتدال بده خریدد کاای مورد نیازشدددددددان با یک
کلیددک عددادت کردهانددد .آنهددا انتظددار دارنددد تددا

تجرنه وشتری

محصددددوات مشددددابه به آنها پیشددددنهاد شددددود و
بتواننددد بددهراحتی ی دک کدداا را بددا کددااهددای دیگر
مقایسه کنند .البته در سالهای اخیر ،بسیاری

بسیدداری از نددقدددداط تددمدددداسددددی کده مدشدتددریددان در

از فروشگاههای بزرگ آن ین به سراغ بازگشایی

راسددتددددای خددریدددد مدحدصددول مدورد ندظددرشددان دی

فروشدددددددگداههدای فیزیکی نیز رفتدهاندد .علت این

مدیکدنددنددد ،دیدجددیددتددالددی شددده اسددت و در اکدثددر

اتفدددان آن اسدددددددددت کددده فروشدددددددگددداههدددای آن ین

مددوارد ،مددشددددتددددریددددان تددددمددددایدددل دارنددد تددا تددمددام

نمیتوانندد حس حضدددددددور در فروشدددددددگاه را برای

خددددریددددد خددددود را دیددددجددددیددددتددالددی انددجددام دهددنددد.

مشتریان رقم بزنند.

شددددددددرکددددددددتهددددددددا بددددایددددددددد تددددمددددددددرکددددددددز خددددددددود را از
مددحدصددولمدحددوری بدده مدشدتددریمدحددوری تدغدیددیددر
داده و از فددندددداوریهدددای دیدجددیددتددال در راسددتددای
ایدددد دجدددد داد تددجدددددربددددده جددراب و بهیادماندنی بدددددرای
مددددشددددددددتددددددددریددددددددانددددشددددددددان اسددددتددددفدددددددداده کددددنددددنددددددددد.
فددندداوریهددایددی ندظدیددر واقدعدیددت افدزوده و هوش
مد دصدددد دندددد دوعدددد دی مد دیتد دواندددد دد در اید دجدددد داد چد دند دیدددد دن
تددجددددربددددهای مؤثر بدددداشددددد .در راسددتددددای تددحدقددق
تددجددددربدددده جددراب بدرای مدشددتددری ،بدایددد تدمددامددی
اقدددد ددامدددد دات ،تد دغد دیدددد دیدددد درات و ندددد دوآوریهدددد دا حدددد دول
مددشددددتددددری و سدددد یددددق مدخدتددلددف آنهددا دراحددی
شود.

شکل  :4نواحی کلیدی تأثیر دیجیتالی شدن در سمت کاربر

2

فروش وحصول 1و پیشنهادهای

4

طرحهای وفاداری وشتری

تشویقی2

فروشدددددگاهها با محدودیتهای فیزیکی متعددی

میزان وفاداری مشتریان به یک شرکت میتواند

روبرو هسدددددددتندد که با اسدددددددتفاده از فناوریهای

منجر به صدددددعود یا سدددددقوط یک شدددددرکت شدددددود.

دیجیتدال میتوانندد این محددودیدتها را مرتفع

اسددتراتژی شددرکتها باید حول ایجاد مشددتریانی

سدددددددازندد .برای مثدال فناوریهایی نظیر واقعیت

وفادار شددددددکل بگیرد؛ اما در عصددددددر دیجیتال که

افزوده و امتحان مجازی محصددددددول 3میتواند در

تنو کاا بهشددددددددت زیاد شدددددددده اسدددددددت ،وفادار

ایجاد تجربهای لرتبخش برای مشدددددددتریانی که

نگهداشدددددددتن مشدددددددتریان ،امری خطیر اسدددددددت.

به فروشدگاهها میروند ،مؤثر باشد .در ارتباط با

همچنین مشدددددددتریددان انتظددار دارنددد تددا نددهتنهددا

پیشددنهادهای تشددویقی نیز میتوان با اسددتفاده

جوایزی متناسددب با نیازهایشددان دریافت کنند،

از هدددمددددیددددن فددددندددداوریهددددا ،پددددیشددددددددددنددددهددددادهددددای

بلکه میخواهند تا تجربهای یکپارچه و پیوس دته

شدخصدیسدازیشدهای به مشتریان ارائه نمود و

در تعامل با برنامههای وفاداری شدددرکت داشدددته

با تشدددددخیص الگو خرید آنان و تحلیل دادهها با

باشدددند .در این رابطه ،سدددازمانهای میتوانند با

اسدتفاده از یادگیری ماشدین ،بهترین تخفیفات

استفاده از تحلیل دادههای شبکههای اجتماعی

و محصدددددددوات را بدددده آنهددددا معرفی نمود .این

نیازمندیهای مشدتریانشان را شناسایی کرده و

موضددددو هم به فروش بیشددددتر محصددددول کمک

بددا توجدده بدده این نی دازهددا ،جوایز و خدددمدداتی را در

خواهد نمود و هم موجب رضددایت مشددتریان در

این برندامدههدا بده آنهدا ارائده کنندد .همچنین با

تعامل با خردهفروشان میشود.

اسدددددددتفدددداده از فندددداوری زنجیره بلوکی ،میتوان
تجربدهای یکپدارچده میدان برندامههای وفاداری در
شدددددددرکددتهددای مختلف ایجدداد نمود تددا مشدددددددتری
بتوانددد از امتیدازاتی کدده در یدک برنددامدده کسددددددددب
میکند ،در برنامه دیگر شدددددرکتها نیز بهرهمند
شود.
0 Merchandizing
9 Promotions

Try-On

Loyalty Programs

8

3 Virtual

4 Customer

تغییر برچسدددددب کاا ،قیمت جدید بر روی آنها
نمایش داده شود.

شکل  :5یکپارچهسازی برنامههای وفاداری مشتری با استفاده از بلاکچین
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گذاری و راه ارهای پرداخ
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دارند تا در صددددددورت تغییر قیمت ،بدون نیاز به
تغییر برچسددددب کاا ،قیمت جدید بر روی آنها
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نمایش داده شود.
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پدرداخددددت هدزیدندددده ندیز بددددا ظهور فندددداوریهددددای
دیجیتال تغییر کرده اسددددت .معرفی راهکارهایی

های
توان متناس
میتوان
ددددتریان ،می
مشددددددتریان،
مش
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رقددابتی

برای حساب قیمت کااهای انتخابشده توسط
مشددتری و حرف صددف در فروش دگاهها ،نمونهای

ددداس
دددت اجن
قیمدددددت
دددای قیم
هدددددای
ددددددددددبه
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از مزایدددای اسدددددددتفددداده از فنددداوریهدددای نوین در
راسدددددددتدای ایجداد تجربده جراب برای مشدددددددتریان

ایا را
لحظه
به روز
تغییر وو به
قابلیت تغییر
نوین ،قابلیت
نوین،
ای ر
رسددانیلحظه
روزرسانی

است.

دارند تا در صدددددددورت تغییر قیمت ،بدون نیاز به

2

تأثیر نر فرایندهای داخلی:
خردهفروشی چانک

 .1زنجیره تااأوی  :انتقااال از زنجیره ت اأوی
سنتی نه «ش ه تأوی

ویژگیهددای اصدددددددلی شدددددددبکدده تددأمین دیجیتددال،

دیجیتال»1

شامددل :چددابدکددی بدیوقدفده ،اجتمدا متصلبههم

عات بهصورت

بهینهسدددددازی هوشدددددمند ،شدددددفافیت مسدددددتمر و

خطی و با وابسدددددددتگی هر مرحلهبهمرحله قبل از

تصدددددمیمگیری کلگرایانه اسدددددت .هر یک از این

آن جابهجا میشددددود .این زنجیره از رویدادها ،از

ویژگیها نقشدددددی اسددددداسدددددی را در تصدددددمیمگیری

ریق شددددیوهای سدددداختاریافته شددددامل :توسددددعه،

آگداهانه و کمک به سدددددددازمانها در هدایت تفکر

برنامهریزی ،تأمین ،سداخت ،توزیع و پشتیبانی

اسدددددددتراتژیک خود برای دسدددددددتیابی به موفقیت

به هم مرتبط هسددتند .عدم وجود شددفافیت در

بازی میکنند.

در زنجیرههای تأمین سنتی ،ا

هر یدک از گرههدای 9زنجیره تددأمین و نداکدارآمدددی

 .2لجبتیک و ان ارداری

در هر مرحلددده میتواندددد منجر بددده وقو عیوب

ظددهددور تددجددددارت الددکددتددروندیدکدی مددنددجددر بدددده ورود

مشابه در مراحل بعدی شود.

تازهواردان به بازار توزیع و پخششددددده اسددددت.

بددا اتصددددددددال هر یددک از گرههددای زنجیره تددأمین و

پلتفرمهددای دیجیتددال بدده شدددددددکددل فزایندددهای در

مولدتر شددددددددن آنها ،زنجیره تأمین به شدددددددبکه

صددددددنعت لجسدددددددتیک اهمیت یافته و فرصدددددددت

تدأمینی پویدا و یکپارچه تبدیل خواهد شدددددددد که

دسدددددددترسدددددددی جهددانی و رقددابددت بددا ولهددای این

تحدددت عنوان شدددددددبکدددههدددای تدددأمین دیجیتددددال

بخش را برای شددرکتهای کوچکتر ایجاد نموده

شناخته میشود .این شبکهها بر روند با تأخیر

اسدددددت .ی چند سدددددال آینده رقابت برای ایجاد

فرایند کنش  -واکنشددددی زنجیره تأمین خطی ،با

یک پلتفرم برتر جامع ،تجربه مشددددتری در حوزه

بهرهگیری از تبادل بیدرن  3دادهها کمک کرده

لجسددتیک را متحول نموده و موضددوعی اسدداس دی

و جهت اتخاذ بهتر تصمیمات ،شفافیت بیشتر

برای تعیین برندددگددان و بددازندددگددان در صدددددددنعددت

و تعامل مناسدددبتر در سدددرتاسدددر شدددبکه تأمین،

لجستیک دیجیتال خواهد بود.

مؤثر است.

)Digital Supply Networks (DSN
Nods

Real-Time

01

0
9
3

بر اساس تخمین مجمع جهانی اقتصاد 0در سال

بهرهگیری از فنددداوریهدددای نوین مدددانندددد تحلیدددل

 ۰۲۰۲ارزش اقتصدددادی  ۵.۲تریلیون داری برای

ک ندادهها و اسددتفاده از فناوریهای پیشددرفته

بازیگران حوزه لجسدددددتیک و ارزش اضدددددافی ۰.۲

مربوط به آن ،فرصددددددتهایی را مانند ا

بهتر

تریلیون داری برای مزایای اجتماعی 9حاصدددل از

از مکددان دقیق اق م موجود فراهم میکنددد؛ امددا

نتددایج تحول دیجیتددال را برای این صدددددددنعددت بدده

بهمنظور دسدددددتیابی به این در

دقیق از میزان

همراه خواهد داشددت؛ به عبارت دیگر ،اقدامات

موجودی ،سرمایهگراری در فناوریهای موردنیاز

تحول دیجیتال بهعنوان اولویتی اسددداسدددی برای

لددازم اسددت .ابتکددارات فندداوری مددیتدواندد زمینه

شدددددددرکتهای خردهفروشدددددددی با پتانسدددددددیل قابل

ساز فرصتهایی مانند جابهجایی اق م به کمک

م حظهای برای ارزشآفرینی بیشدددددتر در جامعه

ربدددداتهددددا و نرمافزارهددددای مربو دددده کدددده امکددددان

نسبت به صنعت مطرح است .در ادامه (شکل

دسددترسددی به کااها را در رفههای فروشددگاهی

شددددماره  )۶موضددددوعات کلیدی که اسدددداس تحول

بدددداریددددک و کدمعدر

فدراهدم کدرده و هددمچنین

دیجیتدال برای حوزه لجسدددددددتیک هسدددددددتند ذکر

بهرهگیری مؤثر و کددارآمدددتر از کددارکنددان را ممکن

شده است.

سازد.
)Economic Forum (WEF
Benefits
P&G and Dell

9 Societal

3 Unilever,

and PepsiCo

شکل  :6موضوعات کلیدی که اساس تحول دیجیتال برای حوزه لجستیک هستند.

00

0 World

4 Nestlé

یلسیلی
 .3اوور وال

پردازش زنان ط

مدددیران مددالی در قرن بیسددددددددت و یکم در حددال

یعی4

از پردازش زبددان بیعی بددهمنظور تسدددددددریع

آمداده شددددددددن برای انتقال به دنیای «امور مالی

گزارشگیریها و دیجیتالیسددددددازی ارتبا ات

دیجیتدددال »0هسدددددددتندددد .امروزه روندددد فزاینددددده

ک می استفاده میشود.

پیشرفت فناوری ،در امور مالی دیجیتال ،بسیار
بیشدددددتر مشدددددخص اسدددددت .امور مالی دیجیتال،

اینترن

نسددددددل بعدی اکوسددددددیسددددددتم مالی اسددددددت که از

اشیاء

فراینددددهدددای مبتنی بر اینترندددت اشدددددددیددداء

فنددداوریهدددای تحولآفرین ،نوآوری ،داده و افراد

میتواننددد موجددب افزایش درآمددد ،کدداهش

برای بهبود و تمدددایز عملکرد مدددالی اسدددددددتفددداده

هزینهها و صرفهجویی در زمان شوند.

مددیکددنددددد .حددوزه امددور مددددال دی بددددایددددد از بددرتددری
فندداوریهددای برهمزننددده 9برای حصدددددددول مزایدای

نالکچی

اقتصددادی ،مدیریت ریسددک و ارزشآفرینی برای

5

فندددداوری ب کچین میتوانددددد حددددرفکننددددده

ذینفعان استفاده کند.

واسدددددطهها بوده (مانند بانکهای مرکزی)،

فناوریهای توانمندساز در عصر دیجیتال:
اتااوواااااسااااااای اون فاارای اناااادهااااای

موجب صرفهجویی در زمان و هزینه شود و
شدددددددفددافیددت معددام تی قددابددل توجهی را در

رونااااات ایااااک3

شددبکهای ایمن و محافظتشددده ایجاد کند.

الگوریتمهدای نرمافزاری (ربداتهدا) که برای

ب کچین فناوری مبتنی بر ارزهای رمزنگاری

انجام فرایندهای تکراری مالی برنامهنویسی

شده مانند بیتکوین است.

شددددهاند ،میتوانند فرایندهای معام تی در
امور مالی را خودکار نمایند.
تجزیهوتحلیل شناختی

اواور والی دیجیتال ،نبل نعادی

با توجه به ویژگیهای فناوریهای شددناختی،

اکاوسایباتام واالااای اسااا

این فندداوریهددا در رفع اسدددددددتثنددائددات پیش
آمدده در فراینددهدای کداری ،کاربردی خواهند

فناوریهای تحولآفری  ،نوآوری،

بود.
Finance

Technologies

داده و افراد نرای نه اود و تماایاز

0 Digital

عامالا اارد واالاای استفاده ویکند.

9 Break-Through

)Process Automation (RPA
)Language Processing (NLG

3 Robotic
4 Natural

Chain

کااه از

5 Block
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 .4ودیری

خرید و تدارکات
بسدددددددیداری از این فندداوریهددای نوظهور فرصددددددددت

پیشددددددرفتهای سددددددریع در فناوریهای دیجیتال

بهبود ارزش سدددددددیسدددددددتمهدای قددیمی ،همراه با

موجب بازسدددددازی زنجیرههای تأمین کسدددددبوکار

حدداقدل سدددددددرمدایدهگدراری ،کمترین نیدازمنددیهدا

شددددددده اسددددددت و آماده ایجاد تحول در چگونگی

برای اد دام و دورههدای بازگشدددددددت سدددددددرمایه به

عملکرد فرایند خرید و تدارکات برای خلق ارزش

صورت هفتگی و نه ماهانه را ایجاد میکنند.

هسدددددددتنددد .رای دانش کمهزیندده و ذخیرهسددددددددازی
دادههدددا موجدددب پیشدددددددرفدددتهدددایی در فنددداوری
موبایلی و رایانش ابری شدددده ،اتصدددال پیوسدددته
بده عنوان یدک قداعده در نظر گرفته میشدددددددود و
سددنسددورها موجب ورود دسددتگاهها و ماشددینها
با عنوان اینترنت اشددددیاء به زندگی روزمره افراد
شده است.
بهرهگیری از این فندددداوریهددددای تحولآفرین در
مدیریت خرید و تدارکات ،به ور اسدداسی تأثیر
این عملیات را تغییر داده اسدددددت .تأمین منابع
اسددتراتژیک قابلیت پیشبینی بیشددتری یافته،
تبدادات در این فرایندد در حدال خودکدار شددددددددن

راهکدارهدای مددیریت خرید و تدارکات دیجیتال،

بوده و مدیریت ارتباط با تأمینکنندگان فعاانه

امکدان اتصدددددددال ورودیهددای بیشدددددددتری را فراهم

و پویاتر شدددده اسدددت .راهکارهای مدیریت خرید

کرده ،تصدددددددمیمگیری بهتر و بهبود عملکرد را به

و تدارکات دیجیتال ،دسدددتیابی به دادههایی که

همراه داشته و در نهایت منجر به ایجاد نتایجی

یرقابل دسدددددترسدددددی بودهاند و یا منظم نمودن

همانند زیر میشوند:

مددجددمددوعددددهای از دادههددددای عددظ دی دم (امددددا دیددر
سددداختاریافته) ،انجام تحلیلهای پیشدددرفتهتر و

بهبود بینش و اسدددددددتراتژیهدددا کددده موجدددب

اسدددتراتژیهای بهتر توزیع و عملیات کارآمدتر را

تسریع مدیریت هزینهها میشود.

فراهم میکند .برای سدددددازمانهایی که به دنبال

ارتقدددداء کیفیددددت فراینددددد منجر بدددده افزایش

بهکارگیری راهکارهای دیجیتال هسددتند ،مس دیر

کارایی و اثربخشی سازمانی میشود.

هیچوقت آسوده و هموارتر از این نبوده است.

ا مینان از فرایند تأمین و کاهش ریسک
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 .5دستهنندی و نرناوهریزی
درحالیکه خردهفروشان سنتی برای دستهبندی

ازآنجاییکه هدف دسددتیابی به دسددتهبندیهای

و برندددامدددهریزی فراینددددهدددای خود بر کددداا تمرکز

مشدددددددخص تددددا حدددد امکدددان برای مرتفع نمودن

داشددددتند ،امروزه بیشددددتر برندهای موفق هنگام

نیددددازهددددای مشدددددددخص اسدددددددددددت ،بسدددددددیدددداری از

تصدددددددمیمگیریهددای مربوط بدده دسدددددددتددهبندددی و

خردهفروشدددددان سدددددعی میکنند مشدددددتریان را در

برنددامددهریزی خردهفروشدددددددی بر مشدددددددتری دان خود

فرایندددد خریدددد درگیر کنندددد .آنهدددا خریدددداران و

تمرکز میکنندددد .برای جدددرب خریدددداران ،امروزه

مدیران سطوح مختلف را به ابزارهایی برای امور

شدددددددرکددددتهددددا از اسدددددددتراتژي تقدددداضدددددددددددامحور و

در حدال انجام 0و همکاری با کاربران نهایی مجهز

مشتریمحور در راستای بهبود دستهبندی بهره

میکنند و درنتیجه آنها میتوانند بینشهایی

میگیرندددد .این اقددددام توسدددددددط تحول دیجیتدددال

را نسبت به سلیقهها و گرایشهای مختلف به

میسدددددددر شدددددددده که بهنوبه خود موجب دقت در

دست آورند.

فرایند دستهبندی و برنامهریزیشده است.

تحلیل دادهها 9نقشدددی اسددداسدددی را در سدددرتاسدددر

دقت در تهیه/تکمیل و انجام سددددفارشها امری

زنجیره تأمین بازی میکند و برای دستهبندی و

ضدددددددروری بوده و نظدددارت بر این فراینددددهدددا نیز

برنامهریزی خردهفروشدددددان از اهمیت بسدددددیاری

حیداتی اسدددددددت .فناوریهایی نظیر سدددددددیسدددددددتم

برخوردار است.

شددددددناسددددددایی امواج رادیویی ،اینترنت اشددددددیاء و

0 On-the-Go

مواردی از این دسدددددت ،به خردهفروشدددددان کمک
میکندددد بدددهصدددددددورت بیدرنددد

ا

9 Analytics

عدددات بدددهروز

کااهای در دسددددددترس ،در حال حمل ،سددددددفارش
گرفتهشددددددده و قابل فروش را داشددددددته باشددددددند.

اواروزه نیشتار نرنادهاای واوفااق

همچنین این فناوریها به اسدددددتخراج تقاضدددددای
مشدددددددتری دان مدداننددد امتی دازدهی مشدددددددتری دان بدده

هنگام تصمیمگیریهای ورنوط

محصددوات و عقاید اجتماعی آنها در سددرتاسدددر

ناه دستاهنانادی و نارنااواهریازی

کددانددالهددا کمددک کرده و از پیشبینی نتددایج در

خردهفروشی ،نر وشتریان خود

کانالها و بخشهای کوچکتر ا مینان حاصددددل

تمرکز ویکنند.

میکند.
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توانمندی از طریق تباااااااهیل و ایجاد گروههای

 .۶نیروی کاری

کارکنان

محیط امروز خردهفروشددان را مجبور کرده اسددت

خردهفروشدددددددددان بددده سدددددددختی برای جدددایگزینی

در اسدددتراتژی خود جهت دسدددتیابی به موفقیت

فرایندددهددای یر خودکددار بددا فرایندددهددای روان و

بددازنگریهددایی را انجددام دهنددد .تعریف موفقی دت

خودکار ت ش میکنند که کارکنان فروشدددددگاهها

همدداننددد گددرشدددددددتدده کدده بدده ور ویژه بدده جددرب و

را قددادر بدده تصدددددددمیمگیری سدددددددریعتر همراه بددا

نگهداشددددددت مشددددددتریان و خلق تجارب جراب و

کدددداهش حددددداقلی زمددددان از روزهددددا بدددده دقددددایق

پیوسددته برای آنها توجه میشددد ،امروزه در گرو

میسدددددددازد .اپلیکیشدددددددنهای موبایلی به منظور

جلددب نظر کددارکنددان و ایجدداد تجددارب جددراب برای

تسددددریع فعالیتها و حرف دوبارهکاری بسددددیار

آنها است.

مؤثر هسدتند .برای مثال ،یکی از خردهفروشان

بسددددیاری از خردهفروشددددان اگر شددددرو به اجرای

حوزه وسایل الکترونیکی ،به کارکنان خود اجازه

دیجیتالی شدددددددن فرایندهای مربوط به سددددددطوح

داده اسدددددددت هویت خود را هنگام شدددددددرو یک

مختلف کاری در فروشگاههای خود برای حمایت

نوبدت کداری تدأیید کنند .این روند تا حد زیادی

از کارکنان جهت ایجاد بهرهوری نکرده باشدددددددند،

موجب تسددهیل فرایند حضددور و یاب میشددود

از برنددامدهریزیهددای ازم برای ایجدداد تحول عقددب

و سددطوح رضددایت کارکنان را نیز تا اندازه زیادی

هستند.

افزایش میدهد.
جددهددددت بدددهدددبددود مدددددیدددریددددت فدددروشدددددددددگدددداههددددا،
خردهفروشدان کارکنان خود را تشدویق به نصب
اپلیکیشددنها و نرمافزارها در وسددایل شددخص دی
خود میکننددد .این اپلیکیشدددددددنهددا برای فراهم
ندمودن بیدرندددد

ا

عددددات کددددااهددددا (مقدددددار،

بقدددهبنددددی و قیمدددت) بددده کدددارکندددان ،کددداهش
هزینددههددای آنهددا و ایجدداد تجربدده بهتری برای
کدارکندان توسدددددددعده پیددا کردهاندد .بسدددددددیاری از
خردهفروشدددددددان قابلیتهای دیجیتال خود را با
پیادهسدددددددازی سدددددددیسدددددددتمهای هوشدددددددمند برای
پیشبینی ول صفهای فروشگاهها و کاهش
هزینده مشدددددددتریدان در زمانهای مختلفی از روز
ایجاد کردهاند .این سددددیسددددتمها برای اع ن به

شکل :7تحول دیجیتال در محیط کار

مدیران فروشگاهها در هنگام کمبود آتی منابع
برنامهریزی شدهاند.
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آووزش در زوان درخواس

ایجاد قانلی

1

تحلیل در افراد

قابلیتهای ازم سدددددازمانی برای موفقیت حوزه

خردهفروشددان به این نتیجه رس دیدهاند که برای

خردهفروشددی به ور اسدداسددی ی دهه گرشددته

ا

از چگونگی جرب افراد و نگهداشدت آنها

(و به ور مشددخص در پنج سددال گرشددته) دچار

در تعامل با یک سددازمان ،به تحلیل دادهها نیاز

تغییر شده است .در نتیجه مهارتهای ازم در

دارندد .تعیین اینکدده چده کسدددددددی موفق خواهددد

سدددددددطوح کددارکنددان و رهبران نیز تکددامددل ی دافتدده

شدددددددددد چددده کسدددددددی بهترین رهبران را تربیدددت

اسددددددت .اقدامات قابل توجهی از جمله دورههای

میکند و نیازمندیهای ازم برای دسددتیابی به

آموزش آن ین که از ریق وسددددددایل شددددددخصددددددی

بهترین کیفیدت ارائده خددمدات به مشدددددددتریان و

کارکنان (مانند تلفن همراه ،رایانه و یا تبلتها)

نوآوری چیست همه این موارد میتواند توسط

بددده عنوان جددددیددددترین رونددددهدددای توسدددددددعددده و

تحلیل دادههای افراد پاسخ داده شود.

ی دادگیری مطرح اسددددددددت .از رف دیگر ،نسددددددددل

فنددداوریهدددای تحلیدددل افراد برای ارائددده ا

جدید کارکنان بهصددورت فعاانه و ارزشمدار به

باارزش ،در ارتباط با تشدددددددخیص جریان ترافیک

دورههدای آموزشدددددددی بده عنوان وسدددددددیلهای برای

دادهها ،روند ترافیک دادهها در بازههای زمانی

دستیابی به اهداف خود مینگرند.

مختلف ،بهینددهسدددددددددازی رونددد کدداری ،مدددیریددت

ع وه بر دورههددددای آموزشدددددددی مدددداننددددد مودل،9

تأسدددددددیسدددددددات مؤثرتر و تشدددددددخیص نرخ تبدیل

سددددددازمانها از شددددددیوههای جدیدی برای پرورش

دادهها مورد اسدددتفاده قرار میگیرند .تشدددخیص

محیطهدای یدادگیری اسدددددددتفداده میکنندد .ایجاد

جری دان ترافی دک دادههددا ،منجر بدده هزینددهی دابی و

انجمنهددددای همکدددداراندددده بدددده همراه ک سهددددای

برنامهریزی کاری مؤثر میشود .برای مثال ،زمان

مجدازی ،برندامدههدای آموزشدددددددی از ریق موبایل،

نهدار و تعطی ت ،سدددددددبب دورههای اوج ترافیک

راهنمدای یدادگیری جهدت خودیدادگیری کدارکنان،

کاری برای بسددددیاری از خردهفروشددددان میشددددود.

کارگاه آموزشی ،فرومهای ایمیلی و آن ین بحث

بااینحال ،بسیاری از کسبوکارها در مواجهه با

و گفتگو ،تعددددداد کمی از شدددددددیوههددددای امروزی

مخا بان خود خدمات منحصددددددربهفردی را ارائه

توانمندسددددازی کارکنان هسددددتند .بدین ترتیب،

مدیکدندنددددد؛ بنددددابراین ممکن اسدددددددددددت برخی از

کارکنان در سدددطوح فروشدددگاهها و سدددازمان مورد

زمانهای اوج باهم تداخل داشدددته و یا نداشدددته

حمددایددت قرار میگیرنددد تددا بلکدده کددارایی خود را

بدداشدددددددنددد .تحلیدل دادههددای افراد در این زمیندده

تقویت کرده و مشدددددددارکت همیشدددددددگی خود را با

برای تشخیص دقیق دورههای زمانی ضروری به

سازمان افزایش دهند.

نظر میرسد.
On-Demand
Based Trainings
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عدددات

0 Training
9 Module

هم اری و وشارک

در عصر دیجیتال:

اکوسیبتم خردهفروشی

در نتیجه نسل جدیدی از شرکتها که تصمیم
گرفتهاند

به همکاری در اکوسیستمی هماهن

در عصددر دیجیتال حاضددر ،شددرکتها به نیازهای

(حتی در صورت تداخل و یا رقابت در ارائه کاا

هر یک از مشتریان خود توجه نموده و به شکل

و خدمات) ،به

ور چشمگیری افزایش یافته

قددابددل توجهی نی داز بدده بهبود قددابلی دتهددای خود

است .این شیوهی شفاف در کسبوکار ،نحوه

برای تشخیص سریع انتظارات مشتریان دارند.

ارائه خدمات ،تولید محصوات و تکامل بازارها

برای مؤثر واقع شدددن این تحول ،خردهفروشددان

را متحول نموده است.

نیداز بده ایجداد اکوسدددددددیسدددددددتمها و یا یکپارچگی

از آنجایی که هر کسبوکاری در حال تبدیل

خواسدددددددتدههدای مشدددددددتریدان 0خود دارندد تا بلکه

شدن به یک کسبوکار دیجیتال است ،در کنار

بتوانند راهحلهای مناسدددددب را برای مشدددددتریان

هم آنها میتوانند تغییرات شگرفی را پدید

ارائه و قابلیتهای کلیدی را نیز ایمن نمایند.

آورده و به شیوهای که هرگز قبل از این ممکن

یددکددی از ای دن قددددابددل دیددددتهددددای ضددددددددروری بددرای

نبوده است ،تجربیات و دستاوردها را با کمک

خردهفروشدددددیها ،شدددددامل مشدددددارکت یا رز فکر

یکدیگر شکل دهند .بر اساس نتایج دریافتی،

همکارانه است.

سازمانهای پیشرو در حال ایجاد اقتصاد

جهت همگامی با تغییرات سریع فناوری ،تمامی

جدیدی هستند که در آن خلق ارزش دیجیتال

مشارکتکنندگان در اکوسیستم باید به جای

منجر به ظهور اقتصاد جمعی 9و یا اقتصاد

توسعه

صرف

همکارانه 3شده است.

قابلیتهای انفرادی خود،

فرهنگی از همکاری و مشارکت را توسعه داده و

of the Willing

Economy

رویکردی مشارکتی را در داخل و خارج از صنعت
اتخاذ کنند .ازاینرو ،به

0 Coalitions

Economy

ور قابل توجهی

3 Collaborative

شرکتها رویکرد خود را از مدلهای کسبوکار
رقابتی به رویکردی مشارکتی تغییر داده و در
این فرایند ارزش فراوانی را از ریق اکوسیستم
شبکهای خردهفروشی خلق نمودهاند .فناوری
نقشی اساسی در این فرایند داشته است.

شکل : 8اقتصاد همکارانه

02

9 We

بیش از یدک دهده اسدددددددت که خردهفروشدددددددان و

تغییر رفتار مشدددددتریان منجر به تغییر شدددددیوهی

تأمینکنندگان سدددددددعی بر یادگیری شدددددددیوههای

تعامل شددرکتها با مشددتریان و جلب مشددارکت

همکددداری و تعددداملی فراتر از چیزی مثدددل بدددازی

مشدتاقانه آنها شدده است .این تحول در حوزه

مجمو -صدددددددفر 0دارندد .ابتکدارات آنها شدددددددامل

زندجدیدره تددددأمدین ،دلیددددل اصدددددددلی برای افزایش

برگزینی رهبرانی برای همکداری با یکدیگر جهت

فرصدتها در صدنعت جدید ایجادشده با عنوان

رشددددد گروهی و تشددددکیل گروههای مربوط به هر

«بازار همهچیز »9بوده اسدددت .این رویکرد منجر

صدنعت ،مانند پاسدخگویی کارآمد به مشتریان،

بدده افزایش سدددددددرعددت در نوآوری بددا بهرهگیری از

برنامهریزی همکارانه ،پیشبینی و تأمین تقاضا

مدلهایی مانند جمعسدپاری ،3همآفرینی ،رشد

جهدت بهیندهسدددددددازی هر چه بهتر زنجیره تأمین

و کارآمدی مناسبتر برای کسبوکارها میشود.

بوده است.
 0در نظریه بازیها و علم اقتصاد ،یک بازی مجمو -صفر ،یک مدل ریاضی از وضعیتی است که سود (زیان) یک شرکتکننده ،دقیقا متعادل با زیانهای

(سودهای) شرکتکننده (های) دیگر است .اگر مجمو سودهای شرکتکنندهها باهم جمع شود و مجمو زیانها از آن کم شود ،حاصل برابر صفر خواهد بود.

of Everything

9 Marketplace

3 Crowdsourcing

شکل  : 9بازار همهچیز

08

اکدوسدیدسدتددم خدردهفروشی به دلیل این

قدیدمدتگدراری پدویدا تدقدویددت و الددبدتدده پیچیدهتر

و

شددددددددده اسددددددددت ،رقددابددت همکدداراندده( 9همکدداری و

پددارادایددمددی اسددت و تدمددامددی بدازیدگددران صنعدددت

رقابت) و همکاری میان خردهفروشان و بازیگران

از جمددلددده تدولدیدددکدندندددگددان/تدأمدیددنکدنددندددگددان،

اکدددوسدددددددیسدددددددددتدددم دیدددجدددیدددتددددال ،آخدددریدددن رونددددد

خردهفروشان ،مبتکران دیجیتال و همچنین

مشاهدهشده در این صنعت است.

مشتریان را تحت تأثیر قرار داده است .از

بدا ایجداد همکداری میدان تأمینکنندگان بهمانند

آنجایی که مدلهای قددیددمددی هدمدکدداراندده بدیددن

خردهفروشدددددان ،مدلهای چندگانهای از تحوات

خدردهفدروشددان و تأمینکنندگان بدا بدهدددرهگدددیددری

دیجیتال پدید آمدهاند و بنابراین اکوسدیستمی

از فدندداوریهددایددی مددانددنددد تدحددلددیددل بدیدرنددد

جامع و همکارانه از خردهفروشدددددان ایجاد شدددددده

دادههددددای پدددایددددددانددددددده فدددددروش 0و مدددددددلهدددددددددددای

است.

تحوات

در حدال تدغددیددیددری اسدداسددی

زوینههای هم اری کلیدی

نوع هم اری

نمونههای ووردی

نرای خلق ارزش ناالتر



مددایکروسددددددددافددت و اینتددل برای رشدددددددددی همافزایدداندده در فروش
نرمافزار و تراشدددددددددههدددای سدددددددخدددتافزاری بدددا یکددددیگر همکددداری

تأوی

کننده-

نمودهاند.

رقددابددت همکددارانده (همکدداری





بهبود حاشیه درآمدی



بهبود فرایندها



تأوی کننده-



کاهش هزینهها

خردهفروش





و رقابت)

تأوی کننده

گوگددل و موزی بددا یکدددیگر همکدداری نمودهانددد .گوگددل در مرورگر
وب متنبددداز فدددایرفددداکس (رقیدددب گوگدددل کروم) ،در رقدددابدددت بدددا
مرورگرهدای رقیدب ،مانند اینترنت اکسدددددددپلورفر و سدددددددافاری اپل

سرمایهگراری نموده است

اشدددترا

بیدرن

شددددددناسددددددایی الگوهای فروش در فروشددددددگاههای مرکزی تسددددددکو

دادههای

پایانه فروش


ایجاد اکوسیستمها

خردهفروش-



شبکههای گسترشیافته

خردهفروش



کانالهای جدید

خردهفروش-



همآفرینی با مشتریان

وشتری



جمعسپاری برای نوآوری

خردهفروش-



توسددددددعه رویکرد مشددددددتری-

عاول اکوسیبتم
دیجیتال

محور

کفلوگ 3و تسدددددددکو :از ارزیدددابی بیدرنددد

دادههدددای فروش برای

استفاده کردهاند.


اپددل بددا «رلیددانس ریتیددل »4برای ارائدده پیشدددددددنهددادات و برنددامدده
مشارکت دارد.



«والمدددارت» برای خردهفروشدددددددی آن ین بدددا «فلیددد

کدددارت» و

«آمازون» همکاری داشته است.


«لگو» از انجمنی آن ین برای ارائه ایدهها و خ قیت مشدددتریان
در راحی محصوات جدید بهره گرفته است.



«والمدددارت» و «گوگدددل» بدددا همکددداری یکددددیگر از پلتفرمهدددای
دستیارهای صوتی برای خرید استفاده میکنند.
data analysis

0 POS

9 Coopetition
3 Kellogg

Retail

02

4 Reliance

جمعنندی
عصر دیجیتال فرصتهای بسیاری پیش روی خردهفروشان قرار میدهد تا با استفاده از آن ،فرایندهای
عملیاتی خود را بهینه سازند .باید به این نکته نیز اشاره نمود که «دیجیتال» محدود به یک یا چند
فناوری نیست ،بلکه ذهنیتی است ع وه بر فرایندها ،بینش کارکنان را نیز تغییر خواهد داد .با توجه
به وسعت تحول دیجیتال در خردهفروشیها ،میبایست به منظور موفقیت آن ،مدیرعامل مسئولیت
مستقیم این تحول را بر عهده بگیرد .در زمان حاضر ،خردهفروشیها تنها با خردهفروشیهای دیگر رقابت
ندارند ،بلکه این رقابت در سط شبکه ارتبا ی این شرکتها نیز وجود دارد .فناوریهای تحول دیجیتال
میتوانند در تحکم و بهبود ارتباط خردهفروشها و این شبکههای ارتبا ی نقشی اساسی ایفا نمایند.
بقای خردهفروشها در عصر دیجیتال وابسته به آن است که به چه میزان میتوانند با سرعت و چابکی،
تغییرات ناشی از فناوریهای دیجیتال را در ساختار ،محصوات و فرایندها خود پیادهسازی نمایند.

لطفا انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد این گزارش ،از این
ریق با ما درمیان بگرارید.

کلیک یا اسکن کنید
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