
فروشگاه آنالين سفير، بزرگترين فروشگاه آنالين  تخصصى 
ماشين هاى ادارى در ايران

دسترسى به مشتريان ارائه كردن سرويس مورد نظر آنها به كمترين هزينه و بيشترين 
سرعت و فراهم كردن بسترى شفاف مهمترين هدف راه اندازى فروشگاه آنالين سفير 

فروشگاه سفير، بعد از 12 سال تجربه موفق در بازار ماشين هاى ادارى با مشكالتى رو به رو 

شده بود. تعداد باالى مشتريان و ماندن آنها در صف انتظار، تخصصى شدن كاال ها، باال 

رفتن اطالعات فنى مشتريان و مشكالت ترافيكى براى دسترسى فيزيكى فروشگاه عمده 

ترين مشكالت پيش روى فروشگاه به شمار مى رفت. با توجه به ذات نوخواهى و پيشرو كه 

در فرهنگ سفير وجود داشت، بعد از بررسى هاى متعدد تصميم داخلى براى راه اندازى 

فروشگاهى آنالين اتخاذ شد.

بعد از اين تصميم داخلى در سفير بود كه متخصصين  Practical Idea به تيم سفير تيم سفير 

ملحق شدند. با توجه به جديد بودن فروشگاه هاى آنالين در ايران، اولين فاز پروژه به 

صورت فاز مطالعاتى تعريف شد. تحقيق در مورد شرايط محيطى بازار آنالين ايران، كشش 

بازار و ميزان استقبال مشتريان، وضعيت رقبا در بازار و همچنين بررسى مدل هاى كسب و 

كارى مختلف در اين فاز انجام شد. يكى از خروجى هاى اين فاز تعيين استراتژى هاى 

كالن فروشگاه آنالين بود كه مبناى براى فاز دوم پروژه بود.
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قبل از شروع بخش عملياتى پروژه،   •
فاز مطالعاتى به منظور شناخت درست 

بازار و تعيين استراتژى كالن فروشگاه 
آنالين انجام شد.

طراحى وب سايت بر اساس اصول ول   •
علمى و تجربى و بر اساس مشتريان 
بازار آنالين ايران انجام شد. انتخاب 

طرح نهايى بعد از 17 طرح پيش نويس و 
اجراى واقعى سه عدد از آنها بر روى وب 

سايت، صورت گرفت.

نرم افزار آنالين ارتباط با تامين ين   •
كنندگان، يكى از امكانات اصلى 

فروشگاه است كه ضمن فراهم كردن 
گزارشات متعدد براى تامين كنندگان 

موجب ارتباطى تعاملى بين سفير آنالين 
و تامين كنندگان مى شود.

طراحى بخش هاى مختلف سايت با با   •
ديدگاه راحت ترين دسترسى به 

اطالعات و كمترين فاصله تا سبد خريد 
انجام شده است. اين طراحى با هدف 
باال رفتن نرخ تبديل بازديد كننده به 

خريدار واقعى انجام شده است.
رود.

مركز ماشين هاى ادارى و كامپيوترى سفير 

در آبان ماه 1377 با هدف ارائه سرويسى 

و  ادارى  هاى  ماشين  بازار  در  متفاوت 

تجهيزات كامپيوترى آغاز به كار كرد.

اين مجموعه با فراهم كردم تيم مهندسى ى 

با  خوب  بسيار  ارتباط  و  اى  حرفه  فروش 

تامين كنندگان اصلى بازار به عنوان يكى از 

 Multi Brand  معروف ترين مجموعه هاى

بازار شناخته مى شود.

نو و  و  ارائه جديدترين  و  برخورد صادقانه 

استراتژى  بازار  هاى  سرويس  آورترين 

اصلى سفير در بازار ايران مى باشد. اين 

بازار  در  كه  است  شده  باعث  استراتژى 

ماشين هاى ادارى سفير بدون رقيب مطرح 

مشتريان  به  دهى  سرويس  مشغول 

وفادارش باشد.

فروشگاه مركزى سفير با بيش از 180 متر تر 

وسعت در قلب بورس تجارى ماشين هاى 

ادارى ايران قرار دارد و در تمامى روزهاى 

سرويس  آماده   ( ها  جمعه  حتى   ) هفته  

دهى به مشتريان مى باشد.
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در فاز دوم پروژه با توجه استراتژى هاى كالن به دست آمده در فاز قبلى شروع 
شد. تمركز اصلى اين فاز بر تعيين روال ها و رويه هاى مختلف بود. روال هاى 

تامين كاال، ارتباط با مشترى، انجام سفارش و در نهايت ارسال نهايى و پيگيرى 
ميزان رضايت مشترى از خريد ، اصلى ترين رويه هاى مورد بررسى بود. نكته 

اصلى در نظر گرفته شده در اين رويه ها، كاهش هزينه ها و سرعت انجام كار و 
كاهش نياز به نيروى انسانى بود. انجام حداكثرى پروسه هاى به صورت 

الكترونيكى و ساده كردن آنها مهمترين استراتژى اين بخش بود.
فاز سوم با هدف عملياتى كردن دست آوردهاى دو فاز قبلى آغاز شد. تهيه  چارت رت 

هاى عملياتى، RFP نرم افزارى و همين طور پياده سازى طراحى گرافيكى و  
واسط كاربرى در اين بخش انجام شد. در قسمت  Back end وب سايت، 

تمهيدات مختلف نرم افزارى به منظور تسهيل در مديريت مشتريان و سفارشات 
در نظر گرفته شد كه با در شرايط كارى سنگين، كيفيت سرويس افت پيدا نكند. 
پياده سازى نرم افزارى، انجام تست هاى مختلف نرم افزارى و در نهايت تست در 

شرايط كارى واقعى در پايان اين فاز انجام شد. بخش مهم ديگرى كه در اين 
بخش راه اندازى شد، نرم افزار ارتباط با تامين كنندگان بود. اين نرم افزار براى اى 

ارائه گزارش هاى مختلف به تامين كنندگان اصلى سفير، ارتباط تعاملى و دوطرفه 
و در نهايت باال بردن رضايت مندى شركاى استراتژيك سفير تهيه شد.

فاز نهايى با هدف آموزش كاركنان بخش فروش آنالين، تهيه روال هاى نگهدارى 
و به روز رسانى وب سايت و رويه هاى مرتبط با پشتيبانى مشترى و ارتباط با آنها 
انجام شد. نظارت بر روند فروش و بهينه سازى روال هاى آنالين از جمله فعاليت 

هاى اين بخش بود. با توجه به بازخوردهاى مشتريان، وب سايت فروشگاه 
تغييراتى داشت و حتى در يك فاز، تمامى طراحى گرافيكى فروشگاه به منظور 
رسيدن به نرخ تبديل باالتر ( تبديل تعداد بازديدكنندگان به خريداران ) تغيير 

كرد. انجام فعاليت هاى مربوط به تبليغات آنالين، انجام روش هاى بهبود در 
موتورهاى جستجو ( SEO  ) و فعاليت هاى  اطالع رسانى در ديگر سايت ها يت ها 

فارسى از ديگر كارهاى انجام گرفته در اين بخش بود.
افتتاح رسمى فروشگاه آنالين سفير همزمان با نمايشگاه الكامپ تهران در آذر 88 

صورت گرفت و از آن زمان به طور منظم فروشگاه مشغول به فعاليت است. در 
حال حاضر فروشگاه در بازار فروش آنالين شناخته شده است و مشتريان وفادار 

خود را پيدا كرده است و برنامه ريزى هاى مختلفى براى گسترش حيطه فعاليت و 
سبد كاال و معرفى در بازارهاى جديد دارد.
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