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ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺴﮑﺎﮐﺲ :ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ  6ﻣﺮﺣﻠۀ آﮔﺎﻫﯽ ،آﻣﻮزش ،ﺑﺮرﺳﯽ و
ارزﯾﺎﺑﯽ ،ﺗﺎﻳﻴﺪ ،ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺷﺎﻣﻞ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﻗﺮار
.ﺑﮕﯿﺮد

ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﯾﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﻓﺮاﻫﻢ
آﻧﭽﻪ ﮐﻪ واﺿﺢ اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  The-Saleroom.و  Invaluable، LiveAuctioneerﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن
ﺑﺎزار ﻓﻌﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﺣﺮاجﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﻠﻮغ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﺰاﯾﻨﺪهای رﻗﺎﺑﺘﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻻن ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ را دﭼﺎر
 Auctionﭼﺎﻟﺸﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازۀ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺮاﯾﻂ رﺷﺪ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﻧﺒﻮه را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش ﺑﻪوﺳﯿﻠۀ
ﻫﻤﮕﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از روﻧﺪ رﺷﺪ آﻧﻼﯾﻦﺷﺪن اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺳﺎل  Paddle8و  Auctionata، ValueMyStuﬀادﻏﺎم Mobility،
 2016اﺳﺖ .ﺑﺮﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی اﻧﺠﺎمﺷﺪه از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ 71 ،درﺻﺪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ اﻧﻮاع ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺎزارﻫﺎ و ﮐﺴﺐ وﮐﺎرﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد .رﻗﺎﺑﺖ ﺑﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺑﺎ دو ﭘﻠﺘﻔﺮﻣﯽ ﮐﻪ در ﺟﺰو اوﻟﯿﻦﻫﺎی اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﺑﺎزار  The-Saleroomو  Invaluable، LiveAuctioneersﺣﺮاﺟﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
وارد ﻓﻀﺎی ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪﮔﺮی ﺷﺪ و ﻓﻀﺎﯾﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ، Invaluableﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد .در ﻣﺎه ﻣﺎرس 2016
ﺧﺮﯾﺪاران ﻗﺮار داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﻃﻮرﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﺛﺎﺑﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﺸﺎﻧﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ
.ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد
ازای ﻫﺮﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ(  pay-per-clickروش ﻣﺘﻔﺎوت دﯾﮕﺮی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ روی ﻣﺪل ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ Barnebys
ﮐﻠﯿﮏ( ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ﮐﻪ ﺗﺮاﻓﯿﮏ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ ،وﺑﺴﺎﯾﺖﻫﺎ و ﻣﺰاﯾﺪهﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪﺟﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠۀ
ﻣﺸﺘﺮی ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮم را ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ روش ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪازای ﻫﺮ ﮐﻠﯿﮏ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻨﺪان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭼﺮاﮐﻪ در اﯾﻦﺻﻮرت آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺒﻮرﻧﺪ ﺑﻪﺟﺎی اﯾﻨﮑﻪ از ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در
ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ وارد ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﺪل ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮای ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺣﺮاﺟﯽ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ
.ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺧﺮﯾﺪاران را دارﻧﺪ

ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﺳﺎل  2015در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ2016

ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫـﺎی آﻧﻼﯾـﻦ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻓـﺮوش آﻧﻼﯾـﻦ ﺣﺮاﺟﯽﻫـﺎی ﺳـﻨﺘﯽ ﭼـﻪ
آﻣﺎری ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدﻫﻨﺪ؟
ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺖ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ 71 .درﺻﺪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺛﺒﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی را در
آﯾﻨﺪه دارﻧﺪ 48 .درﺻﺪ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ادﻏﺎم اﻓﻘﯽ ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ و  52درﺻﺪ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ادﻏﺎم
.ﻋﻤﻮدی ﻣﺤﺘﻤﻞﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺠﯿﺮۀ ارزش ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارﻧﺪ
"اﺣﺘﻤﺎﻻ رﻗﺎﺑﺖ در ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد"
اﮐﺜﺮ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﻓﻀﺎی ﺣﺮاﺟﯽ را در 12ﻣﺎه آﯾﻨﺪه را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﯿﺪان ﺟﻨﮓ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤۀ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اراﺋۀ ﺣﺮاﺟﯽ
آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ 27 .درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ 18 ،درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ
.ﺷﻠﻮغﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و  24درﺻﺪ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ رﻗﺎﺑﺖ در ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺸﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ

:ﺑﺎزار رﻗﺎﺑﺖ در ﺣﺮاجﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮ را در ﻣﻘﺎﻟۀ زﯾﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ

آﻣﺎر درﺻﺪ ﻓﺮوش ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ،ﺣﺮاﺟﯽ ﻫﺎی ﻫﻨﺮی،

ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮ و ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز آﻧﻬﺎ در
 12ﻣﺎه آﯾﻨﺪه
:از ﮐﻠﯿﮏ ﺗﺎ ﺧﺮﯾﺪ
درﺻﺪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﯾﺎ 29
اﯾﻨﮑﻪ در ﻓﮑﺮ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎ در ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻋﺎﻟﯽ را ﺑﻪ
.ﺧﺮﯾﺪاران ﺧﻮد اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ  ۳۱درﺻﺪ از ﮐﻞ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﮕﺮان ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺑﻪﻃﻮر ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﻧﻊ از ﻧﻈﺮ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺮدد اﺳﺖ .ﺑﯿﺶ از ۳۴
درﺻﺪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺟﻠﺐ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﺎم ﺗﺠﺎری ،ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮای ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ
ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺮای رﺷﺪ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ و ﺟﺎاﻓﺘﺎدن ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ و ﺳﺎﺗﺒﯽ اﺳﺖ ۱۱ .درﺻﺪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی
.آﻧﻼﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ آﻣﺎدهﺳﺎزی و ارﺳﺎل ﮐﺎﻻﻫﺎ ﭼﺎﻟﺶ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ

:ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ درﺑﺎرۀ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ
درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪهاﻧﺪ ۳۳ .درﺻﺪ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ آﻣﺎر از  ۲۸درﺻﺪ در ﺳﺎل ۲۰۱۶
ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎاﯾﻦ ﺣﺎل در  ۳۰درﺻﺪ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻨﻮز اﻣﮑﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ را ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻗﺼﺪ دارﻧﺪ اﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ را در ﻃﻮل  ۱۲ﻣﺎه آﯾﻨﺪه اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﺑﻪﻃﻮر روزاﻓﺰوﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺑﻬﺒﻮد دﻫﻨﺪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﻮز اﺧﺘﻼف ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮوشﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺪلﻫﺎی
.آﻧﻼﯾﻦ وﺟﻮد دارد .اﻏﻠﺐ در ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﻓﺮوﺷﻨﺪه و ﺧﺮﯾﺪار وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در ﺣﺎل ﻣﺤﺒﻮب ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﺣﺪود  ۱۵درﺻﺪ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺨﺶ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ .در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺣﺪود ۲۶
درﺻﺪ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺗﺠﺎری اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در آﯾﻨﺪۀ ﻧﺰدﯾﮏ
.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﻣﺴﺎل ﻫﻢ  ۲۷درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻗﺪام ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺠﺎری آﯾﻨﺪه آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
در ﺳﺎل  ۲۰۱۷ﺣﺪود  ۴۹درﺻﺪ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻣﯿﺰان
ﻓﺮوش  ۳۷درﺻﺪ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﻓﺮوش داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳﺎل  ۲۶ ،۲۰۱۶درﺻﺪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از  ۱۰درﺻﺪِ ﮐﻞ ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۱۲درﺻﺪ از اﯾﻦ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۱۰درﺻﺪ از ﻓﺮوش
آﻧﻼﯾﻦ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﻮده اﺳﺖ ۳۶ .درﺻﺪ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﺮاﺗﮋی واﺿﺤﯽ ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ
ﻧﺪارﻧﺪ .اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ از  ۱۵درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﺑﻪ  ۲۱درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
.ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮل و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۳۶درﺻﺪ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ،ﻫﻨﻮز در ﺣﺎل ﻓﮑﺮﮐﺮدن ﺑﻪ اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺧﻮد ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،در ﺳﺎل  39 ،2016درﺻﺪ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﺑﻪ
ﻓﮑﺮ ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ ﺧﻮد ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  ۲۹درﺻﺪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﯾﺎ در ﺣﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ
.ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ
درﺻﺪ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ آﻧﻬﺎ ﺗﺮدﯾﺪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺑﺪون ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ۳۱
.اﺳﺖ
.درﺻﺪ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾﺪ و ﭘﺮداﺧﺖ آﻧﻼﯾﻦ را ﺑﺮای ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ۳۳
.درﺻﺪ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ واﺿﺤﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻫﻨﻮز اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ۳۶

ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻨﺮ درﺑﺎرۀ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ
.ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه و ﺧﺮﯾﺪاران ﻓﻌﻠﯽ در ﺣﺎل ﮐﺸﻒ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ ۵۴
درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﻧﻈﺮﺳﻨﺠﯽ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎل ارﺗﺒﺎﻃ ِ
.ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ درﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۵۱درﺻﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﯿﺰ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ را از ﻃﺮﯾﻖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻓﺮادی ﮐﻪ در ﺳﺎل  2016از اﯾﻦ ۴۵
.ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ  42درﺻﺪ ﺑﻮد
آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد از ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی ﻣﮑﺮر از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮی در ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﻮﺟﻮد و ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ 52
درﺻﺪ از اﻓﺮاد ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ را ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﺒﺎر در ﻫﻔﺘﻪ و ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  ) 2016ﮐﻪ رﻗﻤﯽ
.ﺑﺮاﺑﺮ  47درﺻﺪ ﺑﻮد(  5درﺻﺪ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
ی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آﺛﺎر آﻧﻼﯾﻦ اﺳﺖ ۶۳ .درﺻﺪ از ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ اﯾﻦ آﻣﺎر ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﯾﺪ ﻣﺮدم از آﺛﺎر ﻫﻨﺮ ِ
.آﻧﻼﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ده دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزدﯾﺪ زﻣﺎن ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺑﺎزدﯾﺪ در ﺳﺎل  58 ،2016درﺻﺪ ﺑﻮد
ی ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﮐﻠﯿﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻨﺮ اﺳﺖ ۸۲ .درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻨﺮی ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﮏ
اﻋﺘﺒﺎر و ﺑﺮﻧﺪ ﺗﺠﺎر ِ
ﭘﻠﺘﻔﺮم و ﯾﺎ ﻓﺮوﺷﻨﺪۀ آﻧﻼﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﻨﺮی آﻧﻼﯾﻦ و ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ
اﻧﺘﺨﺎبﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻮان ﻣﺪلﻫﺎی ﻏﯿﺮ از ﺣﺮاﺟﯽ را ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ۴۴ .درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران آﻧﻼﯾﻦ
ﺧﺮﯾــﺪ ) (Artﬁnder, Artspace, Amazon Fine Art, Saatchi Art ,Rise Artﻧﻈﺮﺳــﻨﺠﯽ ﺷــﺪه از ﺳﺎﯾﺖﻫــﺎی آﻧﻼﯾﻨــﯽ ﻣﺜــﻞ
ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﻮان ) (Paddle8, Artnet Auctionsﮐﺮدهاﻧﺪ و  ۴۱درﺻﺪ از ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﺜﻞ
و ﺟﺪﯾﺪ ۵۵ ،درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﺎزارﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ  ۲۹درﺻﺪ ﻧﯿﺰ از ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺰمﻫﺎی ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﺪﯾﺪ و ﺟﻮان ﮐﻤﺘﺮ ﺟﺬاب اﺳﺖ و در ﺳﻄﺤﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ۱۴
.درﺻﺪ ﺟﺬب ﻣﺪلﻫﺎی ﺑﺮﯾﮏ و ﮐﻠﯿﮏ و  ۲۲درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﺟﺬب ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

ﺧﺮﯾﺪاران آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در ﺳﺎل  72 ،2016درﺻﺪ و در ﺳﺎل ۷۷ ،۲۰۱۷
.درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮی ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل از دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ در ﺳﺎل  2016و  9درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ،2017از ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ۶
.ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪۀ اﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران آﻧﻼﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

"ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ "6

ﻣﺮﺣﻠﻪ اول :اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ
:اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ
:ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽدﻫﻨﺪه در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
)ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﮐﻼﻣﯽ )  ۵۱درﺻﺪ در ﺳﺎل  2016و  ۳۵درﺻﺪ در ﺳﺎل ۲۰۱۴
).رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ۴۵درﺻﺪ در ﺳﺎل  2016و  ۳۴درﺻﺪ در ﺳﺎل ۲۰۱۴
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وﯾﺮوﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑۀ ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺮﯾﺪاران و ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺟﺬب ﺧﺮﯾﺪاران ﺟﺪﯾﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪ
.ﺧﺮﯾﺪاران واﻗﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ

:ﻣﯿﺰان ﺟﺴﺘﺠﻮ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ از ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﺧﺮﯾﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم در ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺳﺎﯾﺖﻫﺎی ﻓﺮوش آﻧﻼﯾﻦ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
.در ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﻬﻢ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﮑﺮاری از  ۲۷درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۴ﺑﻪ  ۳۲درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۷اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از  ۱۳درﺻﺪ از
ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ،2014ﺑﯿﺶ از  ۳۰دﻗﯿﻘﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﺎزدﯾﺪ ﺧﻮد ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺳﺎل  2017ﺑﻪ  ۱۸درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
.ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
:راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮای ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻣﺮور

درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻨﺮی وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﯾﺎ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﺧﺎص را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﻮﺟﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ آن دارﻧﺪ85 .
ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی در دﺳﺘﺮس روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻂ ﮐﺎرﺑﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﮐﺎرﺑﺮﭘﺴﻨﺪ ﺑﺮای
.ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﻣﺮور و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻫﻨﺮی آﻧﻼﯾﻦ در آﯾﻨﺪه ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

:ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ
درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران آﻧﻼﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ 91
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻﻫﺎی آﻓﻼﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﺗﺼﻤﯿﻢ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ درك و ﻣﺸﺎﻫﺪه
.ﺑﺎزار ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﮐﺎﻻﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻓﻼﯾﻦ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ را دور ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم :آﻣﻮزش
:اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻫﻨﺮی و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ را ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪاران در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺮﯾﺪ
اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪود  ۷۶درﺻﺪ در ﺳﺎل  ۲۰۱۶و  79درﺻﺪ در ﺳﺎل  ،2017ﺧﻮاﺳﺘﺎر
.اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮی راﺟﻊﺑﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و آﺛﺎر آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ

:ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺘﻮا
درﺻﺪ ﺧﺮﯾﺪاران آﻧﻼﯾﻦ در ﺳﺎل  2016و  52درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  2017ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺘﻮای ﯾﮏ ﺳﺎﯾﺖ در اﻧﺘﺨﺎب آنﻫﺎ42
ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺧﺮﯾﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .درواﻗﻊ آﻧﻬﺎ ارزش ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺮای
ﺗﺠﺮﺑۀ آﻣﻮزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی واﺿﺤﯽ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ
.دارﻧﺪ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ
:ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن
درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران در ﺳﺎل  2016و  ۶۵درﺻﺪ در ﺳﺎل  2017اذﻋﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ 64
ﺑﺴﯿﺎر در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ ﻣﺮﺳﻮم ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده
از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻻﯾﮏ و دﻧﺒﺎل ﮐﺮدن ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازۀ ﻧﻈﺮات و ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ
.ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺤﺮﯾﮏ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺮای اداﻣﻪ روﻧﺪ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ دارد
درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻨﺮی ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ در ﻣﻮرد ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی ﻓﺮوش 45
.آﻧﻼﯾﻦ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ
.درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻨﺮی ﺧﺎﺻﯽ را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﻪ آن دارﻧﺪ ۸۵
.درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻫﻨﺮی ﻣﺮدد دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪای از اﻃﻼﻋﺎت در ﻣﻮرد ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و آﺛﺎرﺷﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ۷۹
درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺮدد ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ و ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺒﻠﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﮕﯿﺰﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ۶۵
.ﺑﻮده اﺳﺖ

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم :ﺗﺎﯾﯿﺪ
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ً ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﻪدﻧﺒﺎل راﻫﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ارزش و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﻫﻨﻮز
ﻫﻢ اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺮدد اﺳﺖ .ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻼﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﺪون دﯾﺪن آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ را ﺑﺮای
.ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد
درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪۀ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ در ﺗﺼﻮﯾﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ آن دﯾﺪهاﻧﺪ ،ﻣﺘﻔﺎوت ۸۰

ﺑﺎﺷﺪ ۷۷ .درﺻﺪ ﻫﻢ ﻧﮕﺮان اﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﻧﺪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺮدد در ﻃﻮل ﺳﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ از ﻓﺮوش ﺑﺎﺷﻨﺪ 89 .درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺮدد در ﺳﺎﻻ ﮔﺬﺷﺘﻪ و  92ادر ﺻﺪ از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل  ،2017ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ
ﮐﻪ ﮔﺰارشﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ۸۷ .درﺻﺪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﮔﻮاﻫﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ
.ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪ را ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﻨﺪ

:ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ
اﮔﺮﭼﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺴﯿﺎر ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺎزار ﻫﻨﺮ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺒﻬﻢ اﺳﺖ ۸۶ .درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران
آﻧﻼﯾﻦ وﺿﻮح ﻗﯿﻤﺖ )ﯾﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻗﯿﻤﺖ ﮐﺎﻻ و ﯾﺎ داﺷﺘﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻗﺒﻠﯽ( را ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری در ﺧﺮﯾﺪ
.آﻧﻼﯾﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ
ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ وﺿﻮح ﻗﯿﻤﺖ ،ﻫﻤۀ ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎی آﻧﻼﯾﻦ ﺑﻪ آﺷﮑﺎرﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت و
اراﺋﻪ اﺑﺰارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ۵۱ .درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران در ﺳﺎل  ۲۰۱۵و  ۷۱درﺻﺪ در ﺳﺎل  2016و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ
 67.درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ در ﺳﺎل ﮐﻨﻮﻧﯽ ،ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﯾﮏ ﮔﺰارش ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻘﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮﯾﺪ در دﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ

:ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ
درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ و ﯾﺎ ﺷﺎﻧﺴﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻨﺮی ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ۷۳
.ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان در ﺳﺎل  2016ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  69درﺻﺪ ﺑﻮد

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ :ﺧﺮﯾﺪ
:ﺣﻘﺎﯾﻖ
در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ،ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ ﺑﯿﻤﻪ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﯾﺎ
اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ از ﺧﺮﯾﺪ ﺧﻮد ﻧﺎراﺿﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎﻻ وﺟﻮد دارد .درﺻﺪ زﯾﺎدی از ﺧﺮﯾﺪاران )ﺣﺪود  ۸۰درﺻﺪ
از آﻧﻬﺎ( ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎﻻ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎﻻﻫﺎﺳﺖ .درواﻗﻊ  ۷۱درﺻﺪ اذﻋﺎن
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ داﺷﺘﻦ اﻣﻜﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺧﻮاﻫﺪ داد ۶۴ .درﺻﺪ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت
.ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻮرد اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻮع ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ در ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺸﻢ :ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﯾﺪ

ﻣﺮﺣﻠۀ آﺧﺮ درواﻗﻊ دادن اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪ درﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺗﮑﺮار ﺧﺮﯾﺪ
.ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻫﻢ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران راﺿﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﻨﻨﺪ
ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ارﺳﺎل اﯾﻤﯿﻞ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻣﻮرد آﺛﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ،ﯾﺎ
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،ﺟﻮاﯾﺰ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ در ﻣﻮرد ارزش اﻗﺘﺼﺎدی آﺛﺎر ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﯾﮏ
.ﺳﺮوﯾﺲ ارزش اﻓﺰوده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ را از ﺧﺮﯾﺪ اوﻟﯿۀ ﺧﻮد راﺿﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد
.درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران ﻣﺮدد ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﮐﺎﻻ را ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭼﺎﻟﺶ اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ۸۰
.درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎل  ۲۰۱۶ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮاﻫﯽ اﺻﺎﻟﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﺮای ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺧﺮﯾﺪ آﻧﻬﺎ ﺿﺮوری اﺳﺖ ۸۷
.درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران آﻧﻼﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﮐﺎﻻ را ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ۸۰
درﺻﺪ از ﺧﺮﯾﺪاران آﻧﻼﯾﻦ ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﯿﻤﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ آن 71
.را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ راﺣﺖﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪ
رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام در دﻧﯿﺎی ﻫﻨﺮ ﺑﺴﯿﺎر رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻣﯿﺎن ﮐﺴﺐ و ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی ،ﻣﻮزهﻫﺎ،
.ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪداران ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد روزاﻓﺰون ﻃﺮﻓﺪاران و ﻫﻮاداران ﻣﻮاﺟﻪاﻧﺪ
در  ۱۲ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ را ﺗﺎ رﻗﻤﯽ ﺑﯿﺶ از  ۸۰۰درﺻﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ " "Pompidouﻣﺮﮐﺰ
اﻫﻤﯿﺖ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در اﯾﺠﺎد ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ اﺑﺰار ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ﺑﺎزار ﺗﺠﺎری ﻫﻨﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﺎﻟﺮیﻫﺎ ،ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد
ﻛﻪ  ۲.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ) (MoMAﺑﺎﻻی ﻫﻮاداراﻧﺸﺎن در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮی را دارﻧﺪ .ﻣﻮزۀ ﻫﻨﺮ ﻣﺪرن ﻧﯿﻮﯾﻮرک
.ﮐﻪ  ۱.۳ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻫﻮادار دارد  Tateﺑﺎ  ۱.۷ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻃﺮﻓﺪار و ) (Metﻃﺮﻓﺪار ،ﻣﻮزه ﻣﺘﺮوﭘﻮﻟﯿﺘﻦ
 Theو  Art Basel, Friezeدﯾﮕﺮ ﻓﻌﺎﻻن ﻋﺮﺻﻪ ﻫﻨﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺒﻮب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻫﻨﺮی ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ از ﺟﻤﻠﻪ
.و ﺣﺮاﺟﯽﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺳﺎﺗﺒﯽ ،ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ و ﻓﯿﻠﯿﭙﺲ Armory Show
از ﻃﺮﻓﯽ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻨﺮی ﺑﺮﺗﺮ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻫﻢ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﺴﺎبﻫﺎی ﻛﺎرﺑﺮی را در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺰارﻫﺎ ﻓﺎﻟﻮور و
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺰدﯾﻚ ﺑﻪ  Phillipsﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺧﺎﻧۀ ﺣﺮاج  Matt Carey-Williamsﻃﺮﻓﺪار دارد .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺣﺴﺎب ﻛﺎرﺑﺮی
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﯿﺶ از  14000ﻓﺎﻟﻮور دارد ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  2016اﻓﺰاﯾﺶ  8000 Loic Gouzer 72ﻓﺎﻟﻮر و
.درﺻﺪی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 "Brettﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮت ﮔﻮروی  Jean-Michel Basquiatﯾﻚ ﻣﺜﺎل ﺧﻮب از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻫﻨﺮی در اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام ،ﭘﺴﺖ
رﺋﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ و رﺋﯿﺲ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻫﻨﺮ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و ﻫﻨﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﮐﺮﯾﺴﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﺰارش ﻛﺮده ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻃﻮل Gorvy"،
.دو روز ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ارزش  24ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﻔﺮوﺷﺪ

