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تهيئة بيئة عمل التجارة اإللكترونية
ﯾﻣﻛن ﻟﺑﺎﺋعي اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت اﻟحصول ﻋلى ﻣﯾزة ﺗﻧﺎفسﯾﺔ ﻣن خالل ﺗوفﯾر ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺑﯾرة ﻣن خﯾﺎرات اﻟﺗسلﯾم ﻟلعﻣالء  -وﻟﺗحقﯾق ذﻟك ،ال ﺑد ﻟﺑﺎﺋعي اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻣن اﻟحصول
ﻋلى ﻣسﺎﻋدة خﺑراء اﻟﺗوصﯾل اﻟﻣوثوقﯾن

إن اﻟحصول ﻋلى خﯾﺎرات ﺗوصﯾل ﻣضﻣوﻧﺔ وﻣﺗﻧوﻋﺔ ﯾعﺗﺑر ﻣن أهم اﻟعواﻣل اﻟﻣرﯾحﺔ ﻟلﻣﺗسوقﯾن ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ،إال أن اﻟﻛثﯾر ﻣن ﺑﺎﺋعي
اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت ﯾﺟدون صعوﺑﺔ في ﺗوفﯾر خﯾﺎرات ﺗسلﯾم سرﯾعﺔ وﻣوثوقﺔ وﺑأسعﺎر ﻣعقوﻟﺔ .وﻣع ﺗوافر اﻟعدﯾد ﻣن خﯾﺎرات اﻟﺗوصﯾل
اﻟﻣضﻣوﻧﺔ وﻣﻧخفضﺔ اﻟﺗﻛلفﺔ؛ ﻣثل اﻟﺗسلﯾم في ﻧفس اﻟﯾوم واﻟشحن اﻟﻣﺟﺎﻧي ،اسﺗطﺎﻋت شرﻛﺎت اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت اﻟعﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟعﻣالقﺔ
ﺗغﯾﯾرا ﺟذرﯾًﺎ
ﺗغﯾﯾر ﺗوقعﺎت اﻟعﻣالء فﯾﻣﺎ ﯾﺗعلق ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ
ً
ﯾرﯾد اﻟﻣﺗسوقون أن ﯾضﻣﻧوا وصول ﻣشﺗرﯾﺎﺗﮭم إﻟى ﺑﺎب ﺑﯾﺗﮭم في سﺎﻋﺔ ﻣحددة ،ﺑحﯾث ﯾﻣﻛﻧﮭم ﻣﺗﺎﺑعﺗﮭﺎ وﻣراقﺑﺗﮭﺎ طوال اﻟوقت ،واألهم ﻣن
ث أﺟرﺗه شرﻛﺔ ﻣﯾﺗﺎﺑﺎك ،أفﺎد اﻟعﻣالء ﺑأن احﺗﻣﺎل ﺗعﺎﻣلﮭم ﻣرة أخرى ﻣع
ذﻟك ،إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ إرﺟﺎﻋﮭﺎ ﺑدون أي ﻋﻧﺎء إذا ﻟزم األﻣر .وفي ﺑح ٍ
شرﻛﺔ ﻣﺎ قد زاد ﺑﻧسﺑﺔ  ٪78ﻣﺎ ﺑعد حصوﻟﮭم ﻋلى ﺗﺟرﺑﺔ ﺗسلﯾم ﺟﯾدة
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ﺗظﮭر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت أن ﻋلى اﻟشرﻛﺎت ﺗلﺑﯾﺔ احﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟﻣسﺗﮭلﻛﯾن اﻟﻣﺗزاﯾدة ﻟﻛسب والﺋﮭم في اﻟﻣقﺎم األول فضالً ﻋن اﻟحفﺎظ ﻋلى رضﺎ اﻟعﻣالء
ﻋن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت واﻟسلع .فﮭﻧﺎك ﻧسﺑﺔ  %16ﻣن اﻟﻣﺗسوقﯾن ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت اخﺗﺎروا اﻟﺗعﺎﻣل ﻣع شرﻛﺔ ﻣﺎ دون غﯾرهﺎ فقط ﺑسﺑب أفضلﯾﺔ
خﯾﺎرات اﻟﺗسلﯾم اﻟﺗي ﺗقدﻣﮭﺎ .ﻛﻣﺎ أن قراﺑﺔ ( )%78ﻣن اﻟﻣشﺗرﯾن ﯾعﺗﺑرون أن خﯾﺎر اﻟﺗسلﯾم اﻟﻣﺟﺎﻧي أحد األوﻟوﯾﺎت اﻟﺗي ﯾقوم ﻋلﯾﮭﺎ
اخﺗﯾﺎرهم .ﻛﻣﺎ أن ﺗوفﯾر خﯾﺎرات اﻟشحن اﻟسرﯾع ﻟلعﻣالء ﻟه أثر إﯾﺟﺎﺑي ﻋلى أﻋﻣﺎل اﻟشرﻛﺔ ،حﯾث ﯾشﯾر ﺗقرﯾر حدﯾث صﺎدر ﻋن دي إﺗش
إل حول اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟعﺎﺑرة ﻟلحدود أن اﻟشرﻛﺎت اﻟﺗي ﺗوفر خﯾﺎرات شحن سرﯾع ﺗﻧﻣو ﺑﻧسﺑﺔ  %16أسرع ﻣن اﻟشرﻛﺎت اﻟﺗي ﺗوفر
خﯾﺎرات اﻟشحن اﻟعﺎدي اﻟﻣؤﺟل
ﯾسعى اﻟﻣﺗسوقون ﻋﺑر االﻧﺗرﻧت وﺑﺎﺋعو اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻛالهﻣﺎ إﻟى اﻟوصول إﻟى حلول ﺗضﻣن ﻟﮭم إﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺟدوﻟﺔ ﻣواﻋﯾد وصول طرودهم في
اﻟو قت اﻟﻣحدد إﻟى أي ﻣﻛﺎن في اﻟعﺎﻟم ﺗقرﯾﺑﺎ .وﻟﻛسب ثقﺔ اﻟعﻣالء ،ﯾﺗوﺟب أن ﺗﻛون شرﻛﺎت اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ قﺎدرة ﻋلى إخﺑﺎر ﻋﻣالﺋﮭﺎ
ﺑﻣسﺎر حرﻛﺔ طرودهم وﻣﻛﺎﻧﮭﺎ في اﻟوقت اﻟحقﯾقي ،وأن ﺗسﻣح ﻟلعﻣالء ﺑﻣعرفﺔ ﻣﻛﺎن االﻧقطﺎع في ﻣسﺎر اﻟﺗسلﯾم في حﺎل وﺟود أي ﻣشﻛلﺔ
ﯾقول آﻧدي ﻟﯾم ،ﻧﺎﺋب رﺋﯾس قسم ﺗطوﯾر اﻟﻣﺑﯾعﺎت واﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﺑشرﻛﺔ دي إﺗش إل اﻛسﺑرﯾس في ﻣﻧطقﺔ آسﯾﺎ واﻟﻣحﯾط اﻟﮭﺎدئ "إن
ﺗقدﯾم ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن خﯾﺎرات اﻟﺗسلﯾم اﻟﺗي ﺗعﺎﻟج ﻣشﻛالت اﻟﺗوصﯾل ﻣثل ﻋدم ﺗوافر ﺗفﺎصﯾل ﻛﺎفﯾﺔ ﻋن اﻟطلب وحﺎالت اﻟﺗأخﯾر غﯾر اﻟﻣﺗوقعﺔ
وﻣعدل ﺟودة اﻟﺑضﺎﺋع اﻟﻣرسلﺔ ،ﯾﺗرك اﻧطﺑﺎﻋﺎ ﻟدى اﻟعﻣالء اﻟﻣحﺗﻣلﯾن ﺑخصوص ﻣدى اهﺗﻣﺎﻣك ﺑﺗوفﯾر خدﻣﺎت اﻟلوﺟﯾسﺗﯾﺔ ﯾﻣﻛن اﻟوثوق
ﺑﮭﺎ"
ﺗ َعﺗﺑِر اﻟشرﻛﺎت اﻟعﻣالقﺔ ﻟلﺑﯾع ﻋﺑر االﻧﺗرﻧت أن قدرﺗﮭﺎ ﻋلى ﺗلﺑﯾﺔ احﺗﯾﺎﺟﺎت اﻟعﻣالء اﻟعصرﯾﯾن ﺗﻣثل ﺟزءا رﺋﯾسﯾﺎ ﻣن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗحﺗﯾﺔ
ﻟلشرﻛﺔ اﻟخﺎصﺔ ﺑعﻣلﯾﺎت اﻟشحن ،وﻟﻛن اﻟﻣشﻛلﺔ اﻟرﺋﯾسﯾﺔ اﻟﺗي ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟشرﻛﺎت ﺗﺗﻣثل في ﻣدى صعوﺑﺔ إدارة شﺑﻛﺔ ﺗوصﯾل ﺗصل إﻟى
ﺟﻣﯾع أﻧحﺎء اﻟعﺎﻟم وﺗﻛلفﺗﮭﺎ .فعلى سﺑﯾل اﻟﻣثﺎل ،ﻟﯾس ﺑﻣقدور اﻟشرﻛﺎت اﻟصغﯾرة ﺗوفﯾر خﯾﺎرات إرﺟﺎع دوﻟﯾﺔ شﺎﻣلﺔ ﻟلﻣﻧﺗﺟﺎت ....ﻛﻣﺎ أن
ﺗوفﯾر خﯾﺎرات ﺗﺗﺑع ﻋﺎﻟﻣي ﻣوثوق ﻟطرود اﻟشحن ﻣقروﻧًﺎ ﺑخﯾﺎرات ﺗأﻣﯾن ﻣوثوقﺔ ﯾﺗطلب ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺑﺎهظﺔ .ﻛﻣﺎ أن اﻟعﻣالء ﯾرﯾدون ﻣن
ﻣوردﯾﮭم ﺗوفﯾر شﺑﻛﺔ دﻋم ﻋلى ﻣدار اﻟسﺎﻋﺔ ذات شفﺎفﯾﺔ ﻛﺎﻣلﺔ ﻟالسﺗفسﺎر ﻋن أي ﻣشﻛالت ﺗوصﯾل قد ﺗواﺟﮭﮭم

وهﻧﺎ ﯾظﮭر اﻟسؤوال اﻟﺗﺎﻟي :ﻣﺎ اﻟذي ﯾﻣﻛن ﻟﺑﺎﺋعي اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋﺑر االﻧﺗرﻧت اﻟقﯾﺎم ﺑه ﻟﺗﮭﯾﺋﺔ ﺑﯾﺋﺔ اﻟعﻣل؟ اﻟﺟواب :ﺗرك اﻟﻣﮭﺎم اﻟلوﺟسﺗﯾﺔ ﻟﯾقوم
ﺑﮭﺎ خﺑراء اﻟﺗوصﯾل.
اﻟﻧقطﺔ اﻟﺟوهرﯾﺔ هي أن ﻟدى خﺑراء اﻟﺗوصﯾل اﻟﻣرﻣوقﯾن ﺑﻧﯾﺔ ﺗحﺗﯾﺔ ﻣﺗﻛﺎﻣلﺔ وسﻣعﺔ ﻣرﻣوقﺔ ﺗحظى ﺑثقﺔ اﻟعدﯾد ﻣن اﻟعﻣالء اﻟذﯾن ﯾرغﺑون
ﺑطلب ﻣشﺗرﯾﺎﺗﮭم ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت .ﺗقدم دي إﺗش إل خدﻣﺎﺗﮭﺎ حﺎﻟﯾًﺎ ألﻛثر ﻣن ثﻣﺎﻧﯾﺔ ﻣلﯾون ﻋﻣﯾل سﻧوﯾًﺎ ،ﻣوزﻋﯾن ﻋلى ﻣﺎ ﯾﻧوف ﻋلى
 601,111وﺟﮭﺔ في ﺟﻣﯾع أﻧحﺎء اﻟعﺎﻟم
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إن ﻣعرفﺗك ﺑأن خﺑراء اﻟﺗسلﯾم ﻋلى اطالع ﻋلى أحدث ﻣسﺗﺟدات اﻟشحن ووسﺎﺋله ﯾزﯾد ﻣن ثقﺗك واطﻣﺋﻧﺎﻧك .ﻛﻣﺎ أن اﻣﻛﺎﻧﯾﺔ ﺗغﯾﯾر خﯾﺎرات
اﻟﺗسلﯾم في اﻟلحظﺔ األخﯾرة ﯾﻣثل ﻋﺎﻣال رﺋﯾسﯾﺎ ﻟراحﺔ اﻟعﻣالء اﻟذﯾن ﯾﺑحثون ﻋن اﻟﻣروﻧﺔ .وهذا ﯾعﻧي أن ﺑﺎﺋعي اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋﺑر االﻧﺗرﻧت
ﺑحﺎﺟﺔ إﻟى حلول ﺗسﻣح ﻟﮭم ﺑإﺟراء ﺗغﯾﯾرات فورﯾﺔ ﻋلى اﻟطلﺑﺎت فﯾﻣﺎ ﻟو غﯾَّر اﻟﻣشﺗرون خﯾﺎرات اﻟﺗسلﯾم اﻟﺗي ﯾرغﺑون ﺑﮭﺎ في اﻟلحظﺔ
األخﯾرة ،ﻛﻣﺎ ﯾرغﺑون ﺑﺗوفﯾر ﺑداﺋل اﻟﺗوصﯾل حﺗى ﺑعد خروج اﻟطرود ﻣن ﻣسﺗودع اﻟشﺎحن
ﯾقول ﻟﯾم" :إن اﻋﺗﻣﺎدك ﻋلى اﻟشرﻛﺎت اﻟعﺎﻟﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗخصصﺔ في ﺗقدﯾم اﻟخدﻣﺎت اﻟﻣﻣﺎزة ﻣثل اﻟﺗوصﯾل إﻟى ﻣن اﻟﺑﺎب إﻟى اﻟﺑﺎب في أوقﺎت
ﻣحددة ﺑﺎﻟضﺑط ﯾسﺎﻋدك ﻋلى ﺗلﺑﯾﺔ ﺟﻣﯾع ﻣﺗطلﺑﺎت ﻋﻣالﺋك واﻛﺗسﺎب ثقﺗﮭم .فعلى سﺑﯾل اﻟﻣثﺎل ،ﺗوفر شرﻛﺔ دي إﺗش إل ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣﺗﻧوﻋﺔ
ﻣن خﯾﺎرات اﻟﺗسلﯾم ﺗشﻣل خزاﺋن ﺑرﯾد اﻟطرود وخﯾﺎرات اﻟﺗسلﯾم األخرى ﻟشﺑﻛﺔ واسعﺔ ﻣن شرﻛﺎﺋﮭﺎ ﻣن ﻣﻧﺎفذ اﻟﺗﺟزﺋﺔ"
إن اﻟﺗعﺎون ﻣع أحد األسﻣﺎء اﻟراﺋدة في ﻣﺟﺎل اﻟلوﺟﯾسﺗﯾﺔ اﻟعﺎﻟﻣﯾﺔ ﯾﻣثل خطوة طﺑﯾعﯾﺔ ﻧحو االرﺗقﺎء ﺑأي ﻋﻣل إﻟى ﻣسﺗوﯾﺎت ﻣﺗقدﻣﺔ في
ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ .وﯾﻣﻛن ﻟﺑﺎﺋعي اﻟﺗﺟزﺋﺔ ﻋﺑر االﻧﺗرﻧت االﻋﺗﻣﺎد ﻋلى ثقﺔ اﻟعﻣالء ﺑﺗلك اﻟشرﻛﺎت اﻟلوﺟسﺗﯾﺔ اﻟﻛﺑرى وﺗوفﯾر
خﯾﺎرات اﻟﺗسلﯾم ﻟالزﻣﺔ ﻟلﻣﻧﺎفسﺔ ﺑقوة في ﻋﺎﻟم اﻟﺗسوق ﻋﺑر اﻹﻧﺗرﻧت

وهناك الكثير:
ﻟلحصول ﻋلى اﻟﻛثﯾر ﻣن اﻟﻣقﺎالت وﻣواد اﻟﺗحﻣﯾل واﻟفﯾدﯾوهﺎت واﻟﻣشورات اﻟﻣﺗعلقﺔ ﺑﺎﻟﺗﺟﺎرة اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ،
ﯾُرﺟى زﯾﺎرة اﻟﻣوقع اﻹﻟﻛﺗروﻧي:
www.discover.dhl.com
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