ﺧﺮﯾﺪی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ در ﺣﺮاﺟﯽ آﻧﻼﯾﻦ

ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ؟

ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ روﯾﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ در ﻣﺎه ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ آذرﻣﺎه ﭘﺲ از روز ﺷﮑﺮﮔﺰاری در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد .در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ ﻣﺘﻌﺪدی در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎ
ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻓﺮوش ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه روﯾﺪادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آن اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه اﺳﺖ
اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و اﺑﺪاﻋﺎت ،اﯾﻦ روﯾﺪاد در ﻣﺪت زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺷﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺴﯿﺎری از
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن از روﯾﺪاد اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﮐﺮدﻧﺪ .ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ
ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ دﻟﭽﺴﺒﯽ در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ؟
اﮐﺜﺮ ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﻪ واژه دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﺎﯾﺒﺮی ،ﺑﻠﮏ ﻓﺮاﯾﺪی )ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه( و اﻟﺒﺘﻪ روز
ﻣﺠﺮدﻫﺎ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺳﻪ روز آﻣﺎر ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ وﺣﺸﺘﻨﺎﮐﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮری ﮐﻪ
اﻣﺴﺎل ﻋﻠﯽﺑﺎﺑﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در روز ﻣﺠﺮﻫﺎ رﮐﻮردﺷﮑﻨﯽ ﮐﺮده و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  30ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻓﺮوش داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .آﻣﺎرﻫﺎ
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ از روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎی اراﺋﻪدﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻗﺮاردادی ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی آن ﻣﺸﺘﺮﮐﺎن اﯾﻦ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﮐﺪ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ
اﯾﺮاﻧﯽ ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ از اﯾﻦ روﯾﮑﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ از ﮐﻮﭘﻦﻫﺎ و ﺗﺨﻔﯿﻔﺎﺗﯽ ﮐﻪ درون
ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﯾﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﻤﺮاه اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و آﻓﻼﯾﻦ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎرتﻫﺎی ﻗﺮﻋﻪﮐﺸﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرتﻫﺎی ﺗﺨﻔﯿﻒ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرتﻫﺎ را ﻣﯽﺗﻮان در زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ ﯾﺎ ﺗﺎ
زﻣﺎن ﻣﻌﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻣﺴﻮﻧﮓ در اﯾﺮان از روﯾﮑﺮد اراﺋﻪ ﮐﺎرت ﺗﺨﻔﯿﻒ در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮد ﻓﺮوش دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺎزاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪه؟
ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﭼﯿﺴﺖ و ﺑﺮای ﺧﺮدهﻓﺮوﺷﯽﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯽدﻫﺪ؟

ﺗﺨﻔﯿﻒ ﮐﻢﺗﺮ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه
آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ و ﺳﻨﺘﯽ واﻗﻊ در اﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ )اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه و ﮐﺎﻧﺎدا( ﺑﻪ ﻟﻄﻒ اراﺋﻪ
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی دﻗﯿﻖ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی
ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﺟﺰء ﺧﻮشﺷﺎﻧﺲﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ .ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ
ﻫﻤﭽﻮن آﻣﺎزون در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﺮوش ﭘﻮﺷﺎک ،ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ،ﮐﻔﺶ ،ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻣﺎر ﻓﺮوش ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﯾﺮاﻧﯽ در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﻧﻤﯽﺗﻮان آﻣﺎر دﻗﯿﻘﯽ اراﺋﻪ ﮐﺮد و ﺗﻨﻬﺎ آﻣﺎرﻫﺎی ﺣﺪودی در اﯾﻦ
زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺨﻔﯿﻔﯽ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻓﺮوش ﺑﻬﺘﺮ ﻋﺠﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺟﺎی آنﮐﻪ ﺳﻮدده ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺿﺮر
آﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﭼﻪ ﮐﻨﯿﻢ از ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ؟

ﺳﺎﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﺎز ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﮔﺮ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﯽداﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮان در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از
ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺳﺮورﻫﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ داﺧﻠﯽ ﮔﻼﯾﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،در ﯾﮏ ﻣﻮرد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ
آنﮐﻪ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ از  12ﺷﺐ ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﺮد و ﺑﻪ روز ﻣﻮﻋﺪ وارد ﻣﯽﺷﺪﯾﻢ ،ﺳﺮورﻫﺎی ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻌﺮوف از
دﺳﺘﺮس ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﯾﺎ در ﻣﻮرد دﯾﮕﺮی ﺳﺮﻋﺖ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻧﺪازهای اﻓﺖ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ
ﺳﺎﯾﺖ را ﺑﺎز ﮐﻨﯿﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ آنﮐﻪ ﺟﺴﺖوﺟﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم داده و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﻨﯿﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ
ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻی ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ را ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﮔﺮ ﺗﺤﻤﻠﺶ را دارﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺐ زﻧﺪهداری ﮐﺮده و
ﻣﺮﺗﺐ ﺳﺮور ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ) .اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻤﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻘﺼﺮ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ و اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎﯾﺖﻫﺎ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ درﺳﺘﯽ از ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ(.

ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه و دﺳﺖ ﮐﻢ ﯾﮏ ﯾﺎ دو روز ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺸﮑﻞ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ آن روﺑﺮو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری و در اداﻣﻪ اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﯿﻔﺎت اﺷﺎره دارد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ از ﻓﺮﻣﻮلﻫﺎی ﻋﺠﯿﺐ و ﻏﺮﯾﺒﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ،ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل را  25درﺻﺪ
ﮔﺮانﺗﺮ از ﺑﺎزار ﺑﺮﭼﺴﺐ زده و در زﻣﺎن اراﺋﻪ ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻫﻤﺎن  25درﺻﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺨﻔﯿﻒ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻤﺎ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﯿﺶ از  300ﯾﺎ  400ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺨﻔﯿﻒ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺘﯽ را اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﻼﯾﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺴﺖوﺟﻮی ﺳﺎده ﯾﺎ ﺣﺘﺎ
اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮوش ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﺪ واﻗﻌﺎ
ﻣﺘﻀﺮر ﻧﺸﻮﯾﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ اﻧﻘﻀﺎ ﻣﺤﺼﻮل دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺗﺎرﯾﺦ درج ﺷﺪه روی ﻣﺤﺼﻮﻻت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط
ﺑﺎ ﻟﻮازم آراﯾﺸﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻی درﻣﺎن و ﻟﻮازم ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،دور از ﻋﻘﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺼﺮف آن ﺗﻤﺎم ﺷﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ را ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﻢ .در
ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ .اول آنﮐﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﺣﺮاج ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ در ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ ﮔﻮﺷﯽ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی
ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ،ﺳﺎزﻧﺪه اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﺷﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﯽﻫﺎی
ﺳﯿﺴﺘﻢﻋﺎﻣﻞ را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﻣﻬﻢﺗﺮ از آن ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای آن اراﺋﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﺟﻤﻌﻪ
ﺳﯿﺎه ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦﮐﻪ ﯾﮑﺴﺮی ﻣﺤﺼﻮﻻت در اﻧﺒﺎرﻫﺎی آنﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﺪادﻫﺎﯾﯽ ﯾﺎ در روزﻫﺎی آﺧﺮ ﺳﺎل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺪﯾﻤﯽ را ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﯿﺶ از ﺧﺮﯾﺪ
ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آن دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺎر ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ .ﺗﻨﻬﺎ
ﻧﺎم ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺮﯾﺪ آنرا دارﯾﺪ را در ﮔﻮﮔﻞ ﺟﺴﺖوﺟﻮ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ آن آﮔﺎه ﺷﻮﯾﺪ.

در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ
در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﺮﯾﺪ از ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دارﻧﺪ .وﺟﻮد اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺑﯿﺎنﮔﺮ
اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ رﺳﻤﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت در آن زﯾﺎد ﺑﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮانﻗﯿﻤﺘﯽ را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ارزش ﻣﺮاﺟﻌﻪ دارﻧﺪ.
در ﻧﻬﺎﯾﺖ در ﺟﻤﻌﻪ ﺳﯿﺎه ﺑﻪ ﮔﺎراﻧﺘﯽ و ﻧﯿﺰ زﻣﺎن ﻋﻮدت ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﺗﺎ ﭼﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ
اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺮاب را ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺰﻧﯿﺪ.
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