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Abstract 

Although a printed book today looks like a book bought decades 

ago, a storm of change has affected the entire market and the book 

industry players. Businesses are increasingly affected by changing 

forces such as globalization, industrial integration, and 

technology, and for years, a newcomer called e-commerce has 

been performing in almost every market in the world. Meanwhile, 

some traditional industries, such as book retail, have also been 

affected by changing customer buying behaviors, which expect 

higher quality and demand-responsive services. In this article, 

while reviewing the history of the book industry at the 

international level, the impact of information technology on book 

publishing and distribution  and the differences between the e-

business model and its traditional approach are discussed The 

selected businesses of this comparative study are Amazon in the 

international industry and Taaghche in the domestic market. 

Therefore, introducing companies and their business model and 

environment, examining the factors of success and failure, 

comparing selected businesses and suggestions for expanding the 

business idea and the future of this industry, especially 

considering the impact of information technology, will be 

addressed. 
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 برای آن هایرهيافت و کتاب فروش جهاني صنعت تکامل در اطالعات فناوری نقش
 طاقچه( و آمازون تطبيقي )مطالعه ايراني آنالين کتابفروشي کارهایوکسب ارتقاء
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 چکیده   

رسد که چندین دهه پیش هایی به نظر میبا اینکه یک کتاب چاپی امروزی بسیار شبیه کتاب

شدند، طوفانی از تغییرات بر کل بازار و بازیگران صنعت فروش کتاب تأثیر گذاشته خریده می

سازی، ادغام صنایع و های تغییری مانند جهانیوکارها، بیش از پیش تحت تأثیر نیرواست. کسب

واردی به نام تجارت الکترونیک تقریباً در تمام گیرند و سالهاست که تازهالبته فناوری قرار می

فروشی کتاب کند. در این میان، برخی صنایع سنتی همچون خردهبازارهای جهان هنرنمایی می

اند که نه تنها کیفیت باالتر را انتظار ن قرار گرفتهنیز تحت تأثیر تغییر رفتارهای خرید مشتریا

دارند، بلکه خواستار خدمات مبتنی بر پاسخگویی نیز می باشند. در مقاله حاضر، ضمن مروری 

الملل، به چگونگی تأثیر فناوری اطالعات بر نشر و بر  تاریخچه صنعت کتاب در سطح بین

وکار الکترونیکی در های مدل کسباوتتوزیع کتاب پرداخته شده و همچنین در مورد تف

وکار انتخابی  برای این پژوهش ی سنتی آن بحث خواهد شد. در این میان، کسبمقایسه با شیوه

و مطالعه تطبیقی، در صنعت بین المللی، آمازون و در بازار داخلی، طاقچه است. لذا به معرفی 

وفقیت و شکست و در نهایت، کار آنها، بررسی عوامل موها و مدل و محیط کسبشرکت

کار و آینده این صنعت ووکارهای انتخابی و پیشنهاداتی برای گسترش ایده کسبمقایسه کسب

 به ویژه با توجه به تأثیر فناوری اطالعات پرداخته خواهد شد.  

 ،آمازون، طاقچه 3آنالین، صنعت فروش کتاب، تجارت الکترونیک کتابفروشی :واژگان کلیدی
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 دمه مق -1

های ها و سیاستها از شیوهظهور محتوای دیجیتال، صنایع و مؤسساتی را که طی دهه

های شرکت ،دچار تغییر کرده است که در این میان، اندوکار استفاده کردهپایدار کسب نسبتاً

-قرار گرفته ات چشمگیریتغییر تأثیرکننده فیلم و ناشران کتاب تحت کننده و پخشتولید

گذاری خرد و کالن در فناوری اطالعات و سرمایه ویزه گرایش نیرومندی به ساند. امرو

-تدریج رنگ میها بهنشر الکترونیکی به وجود آمده است. شکل سنتی خدمات کتابخانه

های جدید ناپذیر به نظر میرسند، زیرا انقالبی که فناوریاین تغییرات اجتناب ؛ البتهبازد

 Pew Research) ، پیامدهای خویش را نیز به دنبال دارداطالعاتی به وجود آورده است

Center, 2012) . 

عمل چاپ و نشر  فرایند در عیو توز یفروشخرده عنوان مرحلهبه  واقع، درکتاب  فروش

های طریق فروشگاهها را از کتابفروش کتاب، در صنعت وکارهای فعال کسب. کندمی

پایگاهبه تدریج اپراتورهای کتابفروشی  وشند.فر میها سایتو یا از طریق وبفیزیکی 

کاناله متصل -کار چندوخود را کاهش داده و به یک مدل کسبفیزیکی های فروش 

به سمت کتاب روی آوردن کننده و اند تا جایگزین تغییرات خرید مصرفشده

صورت محتوای ها ممکن است بهکتاب ،الکترونیکی شوند. همچنین در این صنعت

صورت فیزیکی و چاپی  و یا تواند بهبخش توزیع کتاب می .ه هم رقابت کنندشدضبط

های صوتی و یا چاپ بنا بر کتاب وهای الکترونیکی کتاببا عرضه به صورت آنالین و 

 Centre for Economics and Business) .تقاضا و یا ترکیبی از این موارد باشد

Research, 2017) 

 ترونیک در طول زمان افزایش یافته است که این تغییرات به طورمندی به کتاب الکعالقه

% از 76در حال حاضر حدود  1مریکااهای هستند. طبق گزارش انجمن کتابخانه مندنظام

-دهند. این نوع کتابمشتریان خود ارائه میبه الکترونیکی  هایکتابهای امریکا کتابخانه

ی از نویسندگان ضاند. بعغریبهتا حدی کشور ما  اما در ،اندها در بازار جهانی رایج شده

خود  آثارهای تولید کم، ممکن است به لحاظ هزینه اند،که توسط ناشران سنتی رد شده

های های بزرگ چاپ و نشر نیز کتابصورت الکترونیکی انتشار دهند. شرکترا به

                                                                 
1  . ALA- American Libraries Association 
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در تهیه برخی از هند. دی ارائه میچاپجایگزین برای نشریات یک عنوان الکترونیکی را به

شده و در برخی دیگر نیز قالب  استفاده از یک قالب اختصاصی های الکترونیک، کتاب

 (. TCK Publishing, 2016شوند )های متداول و در دسترس عموم به کار برده می

 تأمینتحول دیجیتال قرار گرفته است، اما مبنا و زنجیره  تأثیربا اینکه صنعت کتاب تحت 

فروش کتاب در سطح جهان تغییر شگرفی نکرده و از کتاب از نویسنده تا خردهصنعت 

اند. صنعت کتاب به تبادالت برداری نمودههای اینترنت به عنوان یک مزیت بهرهفناوری

مبتنی بر اینترنت نیاز دارد تا اطالعات به اشتراک گذاشته شود و مشارکت بیشتری بین 

فروش کتاب مدرن (. and Viswanadham, 2018 ei,Fبازیگران صنعت را ممکن کند )

مانند آمازون به طور چشمگیری تغییر  یبا ظهور اینترنت به واسطه فروشندگان بزرگ

ی آنالین، بدون هیچ گونه حضور فیزیکی آمازون یک فروشگاه خرده فروش .کرده است

های آنالین شیتواند نمونه خوبی برای کتابفرووکار الکترونیکی آن میاست و مدل کسب

ها اکنون بیش از هر فروش کتاب وکارهای مشابه در کشور ما باشد، چرا کهو سایر کسب

 شود.کارهای کوچک انجام میوتوسط کسبزمان دیگری 

الملل، به در سطح بینصنعت کتاب در مقاله حاضر، ضمن مروری بر  تاریخچه 

و همچنین در مورد پرداخته شده  فناوری اطالعات بر نشر و توزیع کتاب  تأثیرچگونگی 

. بحث خواهد شدی سنتی آن در مقایسه با شیوهوکار الکترونیکی های مدل کسبتفاوت

، در صنعت بین پژوهش و مطالعه تطبیقیبرای این انتخابی وکار کسب ،در این میان

ط ها و مدل و محیبه معرفی شرکت لذاطاقچه است.  ،آمازون و در بازار داخلی ،المللی

کارهای ومقایسه کسب ،در نهایتو ، بررسی عوامل موفقیت و شکست آنها کاروکسب

کار و آینده این صنعت به ویژه با توجه وو پیشنهاداتی برای گسترش ایده کسبانتخابی 

  فناوری پرداخته خواهد شد.  تأثیربه 

 المللی فروش کتابتاریخچه صنعت بین -2

کند که با چاپ ی را تکمیل میفرایند، فروش کتاب از میان کارکردهای فرهنگی چاپ

یابد. بنابراین، طبیعی است که تاریخچه این سه مؤلفه ارتباط آغاز شده و با نشر ادامه می

ای (. صنعت کتاب از تاریخچهGriffith, 1997: 157تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند )

قبل از میالد مسیح  300ال وکار برخوردار است و به سطوالنی و پراهمیت در کسب
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در مصر تأسیس شد. در قرن شانزدهم میالدی  1که کتابخانه اسکندریهگردد، هنگامیبازمی

به اروپا در  2سال پس از اختراع ماشین چاپ برجسته تایپ یوهانس گوتنبرگ 100و 

ب به شدند. از آن  زمان به بعد، کتاها در مقادیر عظیم تولید میمیالدی، کتاب 1436سال 

های تخصصی در حوزه کتاب در سرتاسر وکار مستقل درآمد و فروشگاهشکل یک کسب

 (. Live Science, 2008ویژه اسکاتلند افتتاح شدند )اروپا و به

های ناشر و کتابفروش از هم تفکیک شدند. تدریج نقشدر طی قرن هجدهم میالدی، به

ها را در جز اینکه کتابکرد، بهمیفروش قرن هجدهم مانند ناشران  امروزی عمل کتاب

از سوی دیگر، ناشر قرن هجدهم در سوی دیگر نردبان مبادالت  فروخت.یک مغازه می

-ها یا آثار کوتاه چاپ میخرید، عمدتاً رسالهرایت میندرت حق کپیکرد. او بهعمل می

دیگری چاپ های افزار توزیع کرده و گاهی نیز  کارهایی برای کتابفروشیکرد،  نوشت

تر شد، نیاز که تجارت کتاب پیچیدههمچنان دادند نامشان ذکر نشود.کرد که ترجیح میمی

-فروشان انتقال دهد. حراجیفروشان به بازار خردهها را از عمدهی بود تا کتابفرایندبه 

ها را اغلب  های کتاب، روشی برای فروش کتاب به کتابفروشان بودند. این حراجی

 (. eduscapes, 2020کردند که خود هنوز  فروشگاهی نداشتند )انی اداره میکتابفروش

میالدی، بازیگران اصلی در بازار کتاب عبارت بودند از  مدر طی قرن هجدهم و نوزده

ها، مجالت، دکههای کتابفروشی و نویسندگان ، روزنامهکتابفروشان های انتشاراتی،شرکت

طات در طی قرن نوزدهم میالدی باعث   ظهور نیاز مستقل. بهبودهای چشمگیر در ارتبا

به پخش جغرافیایی وسیعتر کتابفروشان بود و کشورهای صنعتی غرب، نظامی برای  

شود. کتابفروشان تجارت کتاب  بنیاد نهادند که رد پای آن تا به امروز نیز مشاهده می

-کامل دریافت میالعمل و با حق بازگشت موجودی خود را از ناشران و بر مبنای حق

تغییر کرد و  جتدریکردند. از اوایل قرن بیستم، الگویی که تقریباً صد سال پابرجا بود به

ها و بازاریابی از های ارزان و افتتاح کتابفروشیهای رایج در امریکا به شکل نسخهشیوه

ه شیئی ها ظاهر شدند. کتاب بهای انبوه مانند رادیو، نشریات هفتگی و فیلمطریق رسانه

آسانی در زندگی روزمره قابل پخش بود و شیوه زندگی و سالیق افراد را تبدیل شد که به

رایت و بازار پویای جدید، تر به دلیل داشتن کپیکرد. اکثر ناشران  قدیمیمتحول می
                                                                 
1. Library of Alexandria 

2. Johannes Gutenberg 
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-های ارزان، نسخه1های کتابفرصتی برای دسترسی به خوانندگان جدید از طریق باشگاه

 (. Gedin, 1980ها یافتند )تابتر و مجموعه ک

که افراد بیشتری قادر صنعت کتاب از آن زمان به بعد رشدمداومی داشته است تا همچنان

-به یادگیری خواندن هستند، به بخشی بزرگ از زندگی روزمره افراد تبدیل شود و به

دستخوش تحوالت شگرفی شده است. ایده عالوه، با ظهور فناوری، صنعت کتاب نیز 

 1949جدید نیست و نخستین بار در سال  ،ک ابزار مکانیکی برای تسهیل مطالعهی

بردند و فقط ها در فاز ابتدایی خود به سر میرایانهمیالدی مطرح شد. اما در آن زمان 

توانستند با قدرت کامل  2های الکترونیکخوانپس از توسعه کامل اینترنت بود که کتاب

موفق برای نخستین تالش البته  .(History Cooperative, 2016) وارد بازار شوند

 .گرددبازمیها E-readerها به قبل از توسعه دیجیتال کردن کتاب

که در آن زمان غیرقابل -های دیجیتال به جای ابزارهای قابل حمل دهندگان رسانهتوسعه

زی با، صنعت میالدی 1980روی رایانه شخصی تمرکز کردند. در طی دهه  -تصور بود

رد. هر چند، فضای دیسک کرایانه شخصی رشد می یهمگام با نوآور با سرعت بسیاری

در شدند. ها به کار برده میهای بزرگ برای ذخیره دادهبسیار محدود بود و فالپی دیسک

 دیمقدار زیا ها توانستنددیسک ، سرانجام  CD-ROMمیالدی و با معرفی  1990دهه 

به ابزاری منسوخ برای پخش  CD-ROMبته امروزه ال د.نده جایحافظه در خود 

ام سهم این بازار را به خود اختصاص داده تم اطالعات تبدیل شده، زیر اینترنت تقریباً 

توان خرید، دانلود کرد یا ها و سایر محصوالت مشابه را میافزارها، دانشنامهاست. نرم

 The New) اندناپدید شده تقریباً های فیزیکی نیزاز اینترنت استفاده کرد. کپی مستقیماً

York Times, 2009).  

در  SoftBook Readerو  Rocket eBook همچونمدرن  E-readerنخستین 

هر کار ممکن برای  ها تقریباE-readerًمعرفی شدند. هر دوی این  بازاربه  1998سال 

نند دانلودهای های جدیدی مادادند، اما فاقد ویژگیمیامروزی را انجام  E-readerیک 

Wi-Fi ای ضروری برای لفهؤبودند که مE-reader.امروزه  های امروزی استE-

reader آنها  نتریمحبوبهای متفاوتی برای مشتریان وجود دارد کهKindle  تولید
                                                                 
1. Book clubs 

2  . E-readers 



 

145 

چنان  Kindle، آمازون گزارش کرد که فروش 2016شرکت آمازون است. در سال 

 .(Daily Mail, 2019)پاوند رسیده است  میلیون 351یافته که سودش به  افزایش

بین دو بازیگر اصلی تقسیم شده است:  ، بازار کتابفروشی آنالین تقریبا2001ًاز سال 

 یالکترونیک فروشیهای خردهژی. این دو شرکت استراتBarnes & Nobelآمازون و 

 فروشک خردهاند. آمازون یپیش گرفتهدر  آنها زمینه ماهیت و پیش دلیلمتفاوتی را به 

کی نداشت. یحضور فیز ،کترش عنوان یکاست که از ابتدای حضورش به محض آنالین

بودن،  نخستینمزیت  ناشی از آمازون نیروی حاکم در این صنعت است که بیشتر 

ک با دیگر بازیگران بازارهای ژیهای استراتائتالفو  تهاجمیهای بازاریابی ژیاسترات

از یک فروشگاه  Barnes & Noble. باشدمیمحصوالت فاوت برای عرضه آنالین تم

 شرکت وابستهعنوان یک فروشی آنالین بهوشی فیزیکی سنتی به استفاده از خردهفرخرده

باشد و بعدها این  ههای فیزیکی داشتشگاهوبه فر زیادیآنکه وابستگی بی ،روی آورد

 (. Business Insider, 2018د )تغییر دا تریرچهبه رویکرد یکپاتراتژی را اس

مانند آمازون ناپدید  آنالینیهای از تیررس فروشگاه های سنتی کامالًهرچند، کتابفروشی

ترین موفق کهافزایش بدهد به حدی اند. آمازون توانست سهم بازارش در امریکا را نشده

مجبور به تعطیلی  -Borders Groupیعنی  -آن زمان در امریکا ای زنجیره کتابفروشی

 ,Katsarova) ال وفق بدهدتیجخود را با تغییرات دی نتوانستهایش شد، زیرا روشگاهف

 & Barnesای فعلی یعنی زنجیره کتابفروشیترین . این موضوع بر بزرگ(2016

Noble  فروشگاه 150 آمازون،بازار آنالین گسترش  دلیل گذاشته است که به  تأثیرهم 

صدها از آن زمان تاکنون  Barnes & Noble امریکا تعطیل کرد. سرتاسررا در  خود

 چار نشودد Bordesهمانند  سرنوشتیتا به است اح کرده توب افتتحت فروشگاه 

(FORTUNE, 2016) آنالین موفقیت . حتی با اینکه آمازون  سهم بازارش را به علت

های فروشگاهاست رفته گ متصمی اخیراًاما این شرکت دهد، گسترش میعظیم خود 

توسط شرکتی است تحول عظیمی  ژیسیس کند. این استراتأامریکا ت رد یکی متعددیفیز

درصد  23 و هم اکنون فروخته  در فضای آنالینمحصوالت را  ،بیشتر عمرشدر که 

 E-commerceتواند این باشد که دلیل این تصمیم میبازار کتاب را در دست دارد. 
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. آمازون در پی کسب تجربه گیرددربرمیی را نجها فروشیدرصد از بازار خرده 10فقط 

 (.Forbes, 2016ند )فاقد آن هست آنالین هایفروشگاهکه  خصوصیتی خرید است، 

میلیارد دالر در سطح جهان فروش دارد و این مبلغ شامل  77صنعت کتاب امروزه 

های بسیاری است و شود. این صنعت دارای بخشها و  مجالت نمیروزنامه

 ,Feiگیرند )های عمومی جای میکتاب ر ناشر فقط در دستههزا 25بیش از 

and Viswanadham, 2017 .فروش کتاب به کندی در حال تقلیل است .)

خواند، کس کتاب نمیشاید تصور عمومی بر این باشد که  این روزها دیگر هیچ

 17.18دهد. با اینکه فروش کتاب پس از اوج اما آمار خالف این ادعا را نشان می

همچنان یک  فروش کتاب ، امااست  افت داشته 2007دالری در سال  دمیلیار

یکی از عوامل  e-bookشود که محبوبیت صنعت میلیارد دالری محسوب می

از بازار کتاب را به خود  دالرمیلیارد  3.2ها Ebook است. در آن گذارتأثیر

 2018سال  دالر تا میلیارد 10شود این میزان تا بینی میدهند و پیشاختصاص می

 کنند.می همطالع منظمور طرا به ها  e-bookنفر  1نفر،  4کرده باشد. از هر  شدر

 15حداقل  گذشتهاه م 12که در  دارند اظهار میکنندگان مصرفرصد از د 41

-د دالر ارزشرایمیل 113 کتابصنعت جهانی  ،2015در سال اند. خریده کتاب

آن را به  ،سال هر رامریکا د در کتاب لیاردمی 2.7گذاری شد. فروش بیش از 

 .(Gaile, 2018) کرد تبدیلدر جهان  کتاب فروشیترین بازار خردهبزرگ

 المللی فروش کتابتحول دیجیتال صنعت بین -3

زدایی و سازی، مقررات تغییر نیروهایی مانند جهانی تأثیر  وکارها بیش از پیش تحتکسب

واردی به نام تجارت الکترونیک چندین سال از  ورود تازههمگرایی صنایع قرار دارند و 

گذرد. ظهور و توسعه تجارت الکترونیک به دلیل رشد سریع تمام بازارها می در تقریباً

کاالها و خدمات را به قیمت   ها را قادر ساخته است. این ابزار جدید شرکت اینترنت بوده 

راسر دنیا بفروشند. در این زمینه، برخی وکارهایی در سکنندگان و کسبارزان به مصرف

با تغییرات در رفتار خرید مشتریان  باید فروشی کتاب  صنایع سنتی مانند صنعت خرده

نیز پاسخگویی خدمات خواستار کیفیت، عالوه بر مشتریانی که  ؛احساس خطر کند

-بهشده، زیرا  الکترونیک تبدیل تجارت برای مدل آنالین به یک هستند. کتابفروشی
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و سرانجام  ههویت برند پیدا کرد و هشناخته شد رسمیت به ،هکرد رشد سرعت

 Van) کند فروش تولید  از زیادی با نگهداری موجودی اندک، حجم ه استشد موفق

Ullen, & Germain, 2002) . 

توانست  ماشین چاپ گوتنبرگ یک ابزار انقالبی برای صنعت کتاب بود. بشر اکنون می

مقیاس بزرگتر تولید کرده و در تعداد بسیار بیشتری نسبت به گذشته توزیع ها را در کتاب

توسعه اندکی در درون صنعت کتاب رخ تا همین اواخر، کند. هرچند، از آن زمان به بعد 

های بزرگی از صنعت سرگرمی را تغییر داد. داده است. تحول دیجیتال اینترنت بخش

پخش آنالین  لودهای غیرمجاز و بعدها خدماتابتدا صنعت فیلم و موسیقی به دلیل دان

ها برای بازیگران پیشروی دچار مشکل شدند.  میزان فرصت Netflixو  Spotifyمانند 

وکارها مجبور بودند برای اتخاذ محدود شد و مدیران کسبتدریج بهاین صنعت 

گیری یمسرعت تصمهای مرتبط بهکار مبتنی بر دیجیتال و قابلیتوهای کسباستراتژی

 (Accenture, 2018. )کنند

های اصلی برای تحول محرک نفعان صنعت کتاب نیز از این تحوالت مصون نبودند.ذی 

دیجیتال در صنعت کتاب، توجه به ترجیحات همیشه در حال تغییر مشتریان، تهدیدهای 

ابزارهای  با ظهور اند. بودهجدید و کمبود بودجه  هایهای فناوریرقابتی نوظهور، قابلیت

راهی به سوی بازار  E-reader های الکترونیک یاخوانکتاب ناگهان ،دیجیتال جدید

هم فیزیکی و هم  –های جدید توزیع کتاب . همراه با اینترنت، روشندجهانی پیدا کرد

E-bookهای ابتدایی اینترنت رایج شدند. بازیگران جدیدی مانند آمازون که از سال -ها

، فرصت بزرگی برای افزایش تقاضای آنالین برای کاالهای دیجیتال و ظهور کرده بودند

 .(Jiang, & Katsamakas, 2010) فیزیکی مشاهده کردند

 ها فناوری ویس به رییتغ حاضر حال در زین کتاب چاپ صنعت خالق، عیصنا گرید مانند

 به را دموجو وکار کسب یها مدل ،رییتغ نیا .کندیم تجربه را تالیجید یهاقالب و

 یمحور یها یستگیشا و محصول سبد در تا کند یم  وادار را ها شرکت و کشد یم چالش

 یمعرف را Kindle خوانکتاب آمازون که یزمان ،2007 نوامبر تا .کنند نظر تجدید خود

 برای بسیاری هایهزینه کتاب توزیع و چاپ و بود آن چاپ کتاب، نشر لهیوس تنها کرد،

 مقابل، در رسید.می نیز حاصل درآمد درصد 85 تا حتی که داشت ههمرا به نویسندگان
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 ها، ونیکام به کاغذ جهان در آنچه است. دسترس در یکس هر یبرا تالیجید کتاب عیتوز

 ازین یفروش خرده اتیعمل ها ده در دارانیخر با مدت دراز روابط و فروش یروین انبارها،

 و بارنزنوبل ، آمازون مانند ییهاشرکت سطتو که است دکمه کی آنالین، فضای در دارد،

 است. تحول حال در بلکه ست؛ین مرگ حال در نشر صنعت .شود یم ارائه گوگل

 را خود دیبا زین یسنت ناشران بنابراین ،رندیپذیم و کنند یم درک را تحول نیا سندگانینو

رهای دیجیتال ترین خدمات و ابزامهم  .)(The Guardian ,2013 دهند وفق تحول این با

 : باشدبه اختصار به شرح ذیل میدر صنعت کتاب 

(1) eBook خوانکتاب توان از طریقها را می( های الکترونیکeReader) ،

های همراه مطالعه  هوشمند و برخی  تلفن  تبلت، کامپیوتر شخصی، تلفن

  eBook ترین فرمت فایل رایج  ePUB و  PDF کرد. در حال حاضر

دهد تا اندازه متن روی  به خوانندگان اجازه می ePuB های هستند. فایل

عنوان منتشر شده به eBooks صفحه خود را کنترل کنند. با این حال،

ها به ناشران PDF در مقابل، شماره صفحه ایستا ندارند.، ePUBهای  فایل

تری با اعداد و تصاویر صفحه ثابت های پیچیده دهند کتاب امکان می

 بسازند.

(2) eReader دهد.  یک تجربه راحت و رایگان برای مطالعه را می وعده

کنند که  کار می eInkها با جوهر الکترونیکی به نام  این دستگاه

کند. اما  ای مشابه با خواندن یک کتاب واقعی را تضمین می تجربه

eReader  ها در دهه  یک پدیده جدید نیست. بسیاری از شرکت

 هایی را را معرفی کردند.اهچنین دستگ 2000و اوایل دهه  1990

به اروپا  2009به آمریکا و در سال  2007را در سال  Kindle خوان دیجیتالکتاب آمازون

با  eReader عنوان اولین مدلبه Kindleالمللی معرفی کرد.  و دیگر بازارهای بین

د برای خوسیم یکپارچه به یک فروشگاه بزرگ آنالین، بازار بسیار وسیعی  دسترسی بی

کیفیت و یکپارچگی با کتابفروشی دیجیتال  به علت سادگی، اتصال با این ابزار .ایجاد کرد

دیگر تنها بازیگر این عرصه نیست.  ،آمازون، جذابیت بسیاری یافته است.  اما آمازون

Barnes & Nobleترین کتابفروشی زنجیره ای آمریکا نیز  ، بزرگNook در سال  را
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 Dailyخود با نام  eReader  دستگاه 2009یز در آگوست ن Sonyمعرفی کرد.  2010

Edition  را به بازار آمریکا عرضه کرد(PricewaterhouseCoopers, 2010). 

 2006تا  1999برای مقاصد مطالعه کتاب از سال  appرا به عنوان  iBookالبته اپل نیز 

های  روی دستگاهصورت اختصاصی برای کاربران اپل و کرد که بهبه بازار عرضه می

iPad  وiPhone شد و همچنان نیز سهم قابل توجهی از بازار کتابکار برده میبه-

 . (eBook Reader, 2017) دهدهای الکترونیک را به خود اختصاص میخوان

وکارهای نزدیک به  با جابجایی به سمت کسب توسعه زنجیره ارزش دیجیتال عمدتاً

شود. در نتیجه موانع نسبتا پایین ورود به  داده میکننده و فروش مستقیم سوق  مصرف

بازار دیجیتال، تمام بازیکنان در زنجیره ارزش به گسترش عملیات خود در اینترنت ادامه 

خواهند داد که از نویسندگان )بازاریابی شخصی(، ناشران )توزیع توسط خود( و واسطه  

ها )مالکیت ها( تا خود کتابفروشی)مالکیت مستقیم پلتفرم یا غیرمستقیم برای کتابفروشی

های درآمد  شده و مدل یابد. تحول دیجیتال بر زنجیره ارزش تثبیت( ادامه میeshopیک 

شوند و وظایف بازیگران  گذارد. رقبای جدید وارد بازار می می تأثیرصنعت کتاب 

الت شکنند و روابط و تعام روابط موجود درهم می گیرند. شده را بر عهده می تثبیت

 .شوند جدیدی ساخته می

های درون زنجیره ارزش در محیط دیجیتال بازتعریف خواهد شد.  نقش واسطه

های چاپی نیستند. درست  مقایسه با کتاب  قابل  eBooksتوزیع برایهای تولید و فرایند

ای  است که کارکردهای سنتی به صورت موازی ادامه خواهند یافت، اما به طور فزاینده

کارکردهای اصلی، مانند حمل و نقل و  ، زیرا ریف و جایگزین خواهند شددوباره تع

یابند. به منظور پر کردن  های چاپی، در محیط دیجیتال اهمیت کمتری می نگهداری کتاب

ها مانند ایجاد یک پلتفرم  توان از طریق واسطه، خدمات جدید متعددی را میاین خأل

eBookتحول دیجیتال و ایجاد یک سیستم محتوای  ها، پشتیبانی از ، مدیریت پرداخت

توانند  های نوپایی که می المللی اینترنت یا شرکت های بین شرکتدیجیتال فراهم کرد. 

عملیات توزیع را برای ناشران نیز انجام دهند، رقابت را افزایش خواهند داد 

(PricewaterhouseCoopers, 2010).  
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Barnes & Noble کتاب سنتی بود که فروش آنالین فروشان از جمله خرده

داد. آمازون نیز در این حوزه  قرار خود وکار کسب هایفرایند میان محصوالت را در

-پیشگام بود و روندی صعودی را در این حوزه تجربه کرده است. خرده

برای ماندن در  این بازار رقابتی سوال مهم  یک با در حال حاضر سنتی کتاب فروشان

 هستند: مواجه

   ؟فضای آنالین نیز ارائه کنیم در مان را محصوالت باید یاآ 

 صنعت فروش کتاب در ایران -4

های دولتی یا خصوصی کار خود را  ر ایران هم چند سالی است که برخی از مجموعهد

اند و به دنبال ایجاد این تغییر بزرگ در ایران  آغاز کردههای الکترونیک کتابدر عرصه 

مانند حذف  - که با وجود مزایای گسترده این شیوه عرضه کتابنیز هستند. تغییری 

هزینه کاغذ و چاپ، حذف هزینه توزیع کتاب، توزیع گسترده و سراسری، سرعت انتشار 

و توزیع باال، سازگاری با محیط زیست، قابلیت مطالعه روی رایانه، تبلت، موبایل و در 

)تسنیم،  استشیم، یک اشتباه بزرگ اگر از آن غافل با -تر به محتوا کل دسترسی راحت

1393). 

  جدی برای ایجاد یک انقالب فرهنگی در حوزه  دست کم سه سال از شروع تالش

اند تا سبک  شود. چندین استارتاپ در این بازه زمانی تالش کرده خوانی سپری میکتاب

اکنون کمتر از را تغییر داده و دیجیتالی کنند. این تالش، ت  خوانی نسل جوان ایرانی کتاب

خواهند تحول  ی فرهنگی، به هر قیمتی می یک درصد با موفقیت همراه بوده اما این دسته

، قرار دارد رویشانپیشهایی که  امیدی های آینده ایجاد کنند و با تمام نا را در سال

(، طاقچه، فیدیبو، 1397)دیجیاتو، ی سوراخ از حوض آب بردارند؛  با یک کاسهاصطالحاً 

شروع به ارائه  93اند که از حوالی سال  ها بودهراه و کتابچین  برخی از این تالشکتاب

 اند.  های خود کردههای آزمایشی سایتپلتفرم

 مطالعه تطبیقی )آمازون در مقابل طاقچه( -5
 معرفی آمازون -1-5

که به باز کرد را های مجازی به کتابفروشی آنالین خود آمازون درب، 1995در سال 

محصوالت بیشتری  1999در سال که آمازون نحویفزایش درآمد این شرکت منجر شد، بها
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یکی از بزرگترین تاکنون این شرکت  را برای تکمیل پیشنهادات کتاب خود اضافه کرد.

ترین فروشندگان مهم زبه یکی ا 2008در سال حتی است و بوده وکار کتاب نوآوران کسب

های بسیاری را تاکنون عرضه نوآوریاگرچه آمازون . یل شدهای آنالین و کمیاب تبدکتاب

ترین مهم، 2007سال  در Kindleخوان الکترونیکی موسوم به کرده است، اما با ارائه کتاب

این شرکت هر دو نوع فروش را خلق کرد. از آن زمان تاکنون، لحظه در تجارت کتاب 

 .سراسر جهان عرضه داشته است در یکتاب به صورت دیجیتال و فیزیکی را به مشتریان

 همچنانمدیران آمازون  ،صنعت  فروش کتاب الکترونیکیرشد در علیرغم کاهش سرعت 

. مدیران دیجیتال ادامه یابدعرضه  بهکاغذی دهد تا انتقال از چاپ ادامه می به  تالش خود

همراه با  آمازون  بنابراین،ت، در حال رشد اس شان همچنانکاروکسب آمازون معتقدند که

وکار خود را از طریق تعدادی خرید استراتژیک گسترش کسب متعدد، هایمعرفی نوآوری

شامل  شرکت ، خریدهای مهم comixologyو  Abebooks عالوه بر ؛داده است

Audible ،Brilliance audio   وGoodreads  وکار جنبه کسبترین قویشود. می 

 تواند انکار کند که اقداماتکس نمیهیچ گان است وکنندبه مصرفمستقیم توزیع  ،آمازون

 گذاشته است. تأثیرهای اکوسیستم چاپ و نشر شرکت عمیقاً در تمام بخش این
(Publishers Weekly, 2015) 

و شرکتی با در صنعت فروش کتاب ترین انتخاب آمازون ماموریت داشت که به بزرگ

کاربران تجاری توجه به مازون امروزه با آ محوری تبدیل شود.مشتریتمرکز بر بیشترین 

 ،آمازونبه گفته مدیران ارشد  کند.مشتریان را معرفی مینوع جدیدی از  ،مبتنی بر وب

مشتریان آمازون در حال حاضر در  همچنان ادامه دارد. ه نیزامروزابتدایی آمازون اهداف 

شامل وه مشتریان حضور دارند و پیوسته در حال رشدند. این جامعه انب سراسر جهان

دهندگان و کنندگان و فروشندگان، ایجادکنندگان محتوا، توسعهها نفر از مصرفمیلیون

های جدید کارراهتحقق  رایهمیشه ب آمازون و دشومیبا نیازهای متفاوت  ییهاشرکت

این کند. کتابخوانی و تهیه کتاب تالش می عت، کیفیت و هزینهراحتی، سرافزایش برای 

توسعه پذیر برای کمک به ، خالق و انعطافگردنبال رهبران کارآفرین، تحلیل شرکت به

محور در دنیا -ترین کتابفروشی مشتریهای آمازون است تا آمازون را به پرفروشکتاب

 (Smart Insights, 2020) تبدیل کند.
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 معرفی طاقچه -2-5

 تاریخچه -1-2-5

گذرد، سال می 5در ایران بیش از از شروع تالش جدی در حوزه کتابفروشی آنالین 

خوانی نسل جوان  اند تا سبک کتاب چندین استارتاپ در این بازه زمانی تالش کرده

این تالش، تاکنون کمتر از یک درصد با موفقیت  ؛ را تغییر داده و دیجیتالی کنند  ایرانی

های  ر سالد یخواهند تحول ی فرهنگی، به هر قیمتی می اما این دستهاست، همراه بوده 

طاقچه فروشگاه نسخه . یکی از پیشروان این حوزه، طاقچه است. آینده ایجاد کنند

است که امکان مطالعه آنها  زبانهای فارسیها، مجالت و روزنامهالکترونیک قانونی کتاب

کند. را فراهم میIOS های اندروید و های هوشمند و تبلتر سایت طاقچه، تلفند

ای از ناشران فعال کشور و همچنین مجالت و های تازهوز با کتابفروشگاه طاقچه هر ر

های رایگان نیز در این کتاب ،شود. عالوه بر فروش کتابروز میهای ایران بهروزنامه

-شود که مشمول حقوق مؤلف نیستند و بههایی میفروشگاه وجود دارند و شامل کتاب

 (. 1400، )طاقچه گیرندصورت رایگان در طاقچه قرار می

اوایل سال در شروع شد. الکترونیک آن از انتشار اولین نسخه  قبلها مدتداستان طاقچه 

افزارهای موبایل وارد عرصه نرم گیتازبه -بنیانگذار طاقچه– "حصین  "شرکت ، 1390

نسخه صفر طاقچه منتشر  1392سرانجام در سال شهریور  پی شده بود.ااستارتحوزه و 

های بزرگ چالشبا بود. این تیم هنوز کامل نشده و  "کتاب من"اپلیکیشن م اولیه ناشد. 

ان، متداول جلب اعتماد ناشر ؛ از جملهشدندکه مانع پیشرفت کار میمواجه بود دیگری 

هایشان را در اختیار کردند کتاباعتماد نمیانی که کتاب الکترونیک  و ناشر نبودن مفهوم 

کننده را به یک پخش خود افزاراین تیم حاضر شدند نرم حتیچند جوان ناآشنا بگذارند. 

ناشر ممتاز را به  15های کننده بتواند فقط کتابپخش که، مشروط به آنکتاب بفروشند

م نادر نتیجه تیم تصمیم گرفت  ؛نشدبه این کار مجموعه اضافه کند که البته موفق 

 .محصول را به طاقچه تغییر بدهد

چند ناشر بزرگ به طاقچه پیوستند و گروه به این تیم، های زیاد با تالش 1393ر بهار د

ود که مرحله ب نتیجه رسید که باید با تمرکز و توان بیشتری وارد بازار شود. در این
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و تیم مستقلی برایش  هتبدیل شدحصین های اصلی شرکت طاقچه به یکی از سرشاخه

و در  رسیدنتیجه به  93اه  سال سرانجام در آبان م گسترده تیمهای تالش .شدل یشکت

طاقچه رونمایی از صورت رسمی به ،در دانشگاه تهران "کتاب الکترونیک "همایش ملی 

عنوان رسیده بود  1000کتاب های الکترونیک طاقچه به بیش از تعداد  ،شد. در آن زمان

موعه ناشر جدید به مج 40 ،94در سال  کردند.ناشر با طاقچه همکاری می 25و بیش از 

این تغییرات  یسرعت افزایش پیدا کرد. تمامها بهاضافه شدند و روند رشد فروش کتاب

 ترین کتابخانه ایرانی تبدیل شود.ترین و امنروان ،ترینباعث شد که طاقچه به سریع

داستان یک تیم است. تیمی که تازه در ابتدای یک  ،داستان طاقچه داستان یک فرد نیست

 .(1397)دیجیاتو،  تراه بی پایان اس

های برای کتاب ، اماکتابخانه های عمومیبه کتابخانه همگانی طاقچه جایی شبیه 

-شوند و می. این کتابخانه برای کسانی است که از خواندن سیر نمی، استالکترونیک

ترین های بیشتری را بخوانند. اکنون بخش مهمی از پرفروشکتاب ،خواهند با هزینه کمتر

اند و هر روز نیز طاقچه با هماهنگی ناشران همکار در این کتابخانه قرار گرفتههای کتاب

ورود طاقچه به بازار کتاب الکترونیک  .شودهای جدیدی به این مجموعه اضافه میعنوان

است، اما به تدریج رقبای دیگری وارد این عرضه بر مبنای استراتژی اقیانوس آبی بوده 

 اتنگ و اصلی بین طاقچه و فیدیبو وجود دارد. اند؛ هرچند رقابت تنگشده

های  ، کتاب صوتی، مجالت و روزنامهالکترونیک کتاب محصوالت طاقچه شامل

های فیزیکی را نیز در وکار الکترونیکی قصد دارد کتابشود و این کسبمی الکترونیک

ی خود هدف اصل ”نزدیکترین کتابفروشی شهر“آینده نزدیک عرضه کند. طاقچه با شعار 

هر کسی با هر اعالم کرده است تا یک نمایشگاه کتاب در فضای مجازی را ایجاد 

  .ای بتواند محتوای مورد نظرش را انتخاب کند سلیقه
 وکارمدل کسب -2-2-5

استراتژی طاقچه مبتنی بر رقابت همکارانه است، اما رقیبی مانند فیدیبو استراتژی 

در وکار طاقچه مدل کسبباشد. در خصوص ازار بازیگر اصلی بتا  انحصارطلبانه دارد

توان گفت که  از آنجا که طاقچه خدمات می 1کسب و کار با مشتری B2Cفضای 
                                                                 
1. Business-to-Customer (B2C) 
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کننده دهد، یک ارائهعرضه و مقایسه کتاب را در فضای الکترونیکی به کاربران ارائه می

خود  است. همچنین از آنجا که طاقچه درصدی از قیمت فروش کتاب را برای 1خدمت

نیز هست. و از آنجا که طاقچه محتوایی از قبیل  2توان گفت واسطه معاملهدارد، میبرمی

نیز  3کننده محتواتوان گفت ارائهکند، میمعرفی کتاب، نظرات کاربران و بالگ ارائه می

 است. 4باشد. البته ارتباط طاقچه با ناشران از نوع بنگاه با بنگاهمی

ترین رقیب طاقچه اصلیشود. می 6و فروش 5یز شامل اشتراکهای درآمدی طاقچه نمدل

)به  B2B)مشابه طاقچه( و هم در حوزه  B2Cهم در حوزه  در ایران، فیدیبو است که

کننده های ناشران و همکاری با دیجی کاال که نقش توزیعدلیل  عرضه انحصاری کتاب

 را برای فیدیبو دارد( فعالیت دارد.  7الکترونیک

 ایسه طاقچه با آمازون مق -3-5

فروشی صورت خرده)به B2Cکار فروش کتاب آمازون و طاقچه در حوزه وهر دو کسب

کننده الکترونیک برای ناشران( فعالیت دارند. )در نقش توزیع B2Bیا( و  8الکترونیک

المللی و کار )آمازون در سطح بینوو استراتژی هر دو کسب همچنین با توجه به عملیات

ذکر شده  1وکار در جدول شماره های این دو کسبترین تفاوتچه در ایران(، مهمطاق

 است.
 کار طاقچه با آمازونو. مقایسه عملیات کسب1جدول شماره 

 طاقچه آمازون عامل

 ندارد دارد فروشگاه فیزیکی

 کندارائه نمی کندارائه می کتاب فیزیکی

 عدم عضویت عضویت رایتقانون کپی

                                                                 
1. Service provider 

2. Transaction Broker 

3. Content Provider 

4 .Business-to-Business (B2B) 

5. Subscription 

6. sales 

7. E-Distributor 
8. e-tailer 
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-با توجه به قانون کپی وش کتابفرپیش

 تواندرایت، می

 تواندنمی

 فقط فارسی  چندین زبان زبان محتوا

 جهانی گستره عملیات

 (global e-

commerce) 

 محلی

 (local e-

commerce) 

های پرداخت با گزینه پرداخت ارزی

 پشتیبانی قوی

 نه چندان کارآمد

self-publish ندارد دارد برای نویسندگان 

 ندارد دارد وکارهای دیگر کسبفعالیت در حوزه

 

 برای طاقچه: 1تحلیل سوات -4-5

 ( نقاط قوت:1)

o های ای بیشتر سبد محصوالت و افزایش جریاننهای فیزیکی و غافزودن کتاب

کننده عنوان یک توزیعتوسط طاقچه به از طریق یک شرکت سوم درآمدی که البته

 سر شده است( میdistributor-eالکترونیک )

o کاربر  که به موجب آن، 1397اوایل سال اندازی سرویس کتابخانه همگانی از  راه

سه بازه زمانی در های کتابخانه  به تمامی کتابتواند اشتراکی برای دسترسی می

 تهیه کند ماهه  ماهه و شش ماهه، سه یک

o ها برایجهت استفاده از کتابسرویس مدلی مشابه سلف باجدید  یطرح 

 ی متنوعها به انتخاب  سترسی گستردهد

o آرشیو غنی 

o بندی مناسبدسته 

o ی مناسبهاتخفیف 

                                                                 
1. SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) Analysis 
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o های مناسبفرمت 

o های مناسبقیمت 

o های رایگان قابل توجهکتاب 

o های صوتی و باکیفیتکتاب 

o  العاده کتابگردیبخش فوق ارائه 

o )بخش میکرو کتاب )خالصه مفید کتاب با قیمت کم 

 ( نقاط ضعف: 2)

o ها را تواند کتابرایت نیست، طاقچه نمیایران هنوز عضو قانون کپی  از آنجا که

 فروش کند پیش

o کند طاقچه فقط کتاب و محتوا به زبان فارسی ارائه می 

o عنوان یک کسب و کار تجارت عملیات طاقچه محدود به ایران است و صرفاً به

 کندالکترونیکی محلی عمل می

o  تواند مشتریان ساکن خارج از نیست و نمیپرداخت ارزی طاقچه چندان کارآمد

 خوبی پشتیبانی کندایران را به

o آنالین هنوز در ایران کامالً فراگیر و مرسوم نشده است که این  فرهنگ خرید

 تواند یک نقطه ضعف  برای طاقچه باشد.موضوع می

 ( تهدیدها:3)    

o رانی ممکن است به رایت نیست، ناشران ایاز آنجا که ایران هنوز عضو قانون کپی

تواند یک تهدید برای طاقچه هایی مانند طاقچه اعتماد نکنند که این موضوع میپلتفرم

 باشد 

o تواند در ایران میلکترونیک ا عدم وجود مقررات و قوانین شفاف در حوزه نشر

 المللی، یک تهدید برای طاقچه باشد شده در حوزه بینمقایسه با مقررات مدون و تثبیت

o در مقایسه با ناشران سنتی  مندی از یارانه دولتیعافیت مالیاتی و عدم بهرهعدم م(

ناشرین از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف که از این مزایا برخوردارند و 

چتر حمایتی که بر سر ناشرین تواند یک تهدید برای طاقچه باشد، زیرا (، میهستند



 

157 

 همچون طاقچه هایی شرین الکترونیک و پلتفرمبه هیچ عنوان برای نا ،سنتی وجود دارد

 وجود ندارد

o تواند تهدید باشد، زیرا همکاری با ناشران بینها برای طاقچه میوجود تحریم-

 های آنها دشوار استالمللی و عرضه کتاب

o خود را در سایر  هایباتوانند کت بندند، نمی ناشرینی که با فیدیبو قرارداد می

 کند ایجاد نمیبرای خود انحصاری چنین در حالی که طاقچه ، نندها هم منتشر ک پلتفرم

o عنوان به کاال با همکاری دیجی )فیدیبوک( توسط فیدیبو کتابخوان فیزیکی ارائه

تواند از نظر جذب مخاطبان بیشتر، یک تهدید جدی برای یک خدمت جدید می

بتواند به نحوی مؤثر  البته در صورتی که فیدیبو از این مزیت اولین بودن طاقچه باشد.

 استفاده کند.

 ها:( فرصت4)

o تواند برای رایت نیست، همین موضوع میاز آنجا که  ایران هنوز عضو قانون کپی

های بیشتری را بدون مجوز از ناشران تواند کتابطاقچه یک فرصت باشد، چون می

 خارجی عرضه کند.

o  از آنجا که  هیچ کتابفروشی الکترونیکی، امکانSelf-publish  برای نویسندگان

 تواند در این حوزه پیشتاز باشد. را فراهم نکرده، طاقچه می

o  ادغام و کار خود را از طریق وکسب شهایهمراه با معرفی نوآوریآمازون

دهد؛ اما کارهای مختلف در حوزه تجارت الکترونیک توسعه میوتصاحب کسب

وکار، تواند فرصتی برای این کسبیطاقچه در حال حاضر چنین رویکردی ندارد که م

 های فروش آنالین )محصوالت الکترونیک(، باشد. ویژه در سایر حوزهبه

o متناسب با سلیقه مخاطب  را محصوالتشتواند طاقچه این فرصت را دارد که می

 کند.ایرانی طراحی 

o کار وتواند فرصت نیز باشد، چرا که این کسبها برای طاقچه میوجود تحریم

المللی خود به نفع خود تواند از دشواری دسترسی  خریداران به رقبای آنالین بینیم

 استفاده کند 

o المللی دیگری به سایت خود اضافه کند های بینتواند زبانطاقچه می 



 

` 

 

158 
 

o المللی مذاکره کند  تواند برای ورود به بازار جهانی، با ناشران بینطاقچه می 

o و جذابی به مشتریان خود ارائه کند های ویژهتواند تخفیفطاقچه می 

o تواند با توجه به افزایش رقبا، با شناسایی مشتریان وفادار )برای مثال، طاقچه می

 ها، محصوالت و خدمات ویژه خود را به آنها ارائه کند (، تخفیفRFMاز طریق روش 

o تواند دفاتر نمایندگی در کشورهای دیگر افتتاح کند تا  مخاطبان طاقچه می

 یشتری جذب نمایدب

o تواند به شکاف دیجیتالی و ارائه امکانات کتابخوانی برای افراد ناتوان طاقچه می

 )مانند نابینایان( توجه کند

o ای برای  جذب افراد ناآشنا با فناوری ها های تبلیغاتی ویژهتواند برنامهطاقچه می

 های سنتی و عمومی ارائه کنددر رسانه

o های فیزیکی برپا کند که هم باعث تقویت برند طاقچه تواند فروشگاهطاقچه می

شده  و هم محلی برای گردهم آمدن افراد کتابخوان برای معرفی و بحث و تبادل نظر 

 کند ها فراهم میدرباره کتاب

o های اخیر )مانند برنامه های کتابخوانی در سالتواند از کمپینطاقچه می

که عالوه بر رونق کتابخوانی، باعث معرفی برداری کند تلویزیونی خندوانه( بهره

 گسترده طاقچه به مخاطبان میلیونی شد

o  کند که  با برخی ناشرین همکاری میاز این فرصت برخوردار است که طاقچه

دهند تا آن را به مدت  پیش از انتشار یک کتاب به شیوه سنتی، به این پلتفرم اجازه می

اعتقاد یک روند تبلیغاتی است که به واقع مزیت در این  ؛محدود رایگان منتشر کند

  .دهد افزایش می را ، فروش کتاب پس از انتشار به روش سنتیمدیران طاقچه

o تواند های دیرین دیرین با توجه به محبوبیت فراگیر این رسانه میساخت کلیپ

 فرصت تبلیغاتی خوبی برای طاقچه باشد.

 برای طاقچه:  پرترتحلیل  -5-5

o های اخیر با رقبای بسیاری در بازار داخلی  مواجه شده است که طاقچه در سال

اندازی های اولیه معقول برای راهتوان به فیدیبو اشاره کرد. به دلیل  هزینهاز جمله آنها می

تر  تواند آسانکار اینترنتی نسبت به یک کتابفروشی سنتی، ورود به این بازار میوکسب
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ارنده دولتی مانند عدم تعلق یارانه و معافیت مالیاتی به های بازدباشد. همچنین  سیاست

 واردان عمل کنند. عنوان موانع ورود برای تازهتوانند بههای آنالین، میکتابفروشی

o توانند از شهرت برند و اعتبار خود، در مذاکره با کنندگان )ناشران( میتأمین

ناشر نوپا یا فاقد شهرت به نفع خود استفاده کند. همچنین ممکن است یک طاقچه 

 زنی خود را کاهش دهد. حاضر شود در ازای عرضه محصوالتش در طاقچه، قدرت چانه

به  یوکارهای کسبچنین باید از  ،رشد کند در کشور ما  خواهیم بخش فرهنگی اگر می

تسهیل های مالیاتی یا  حمایت تواند شاملکه برای مثال می شکل درست حمایت کنیم

امکانات و اعطای برای ناشران الکترونیک همچون طاقچه و ها  یشگاهحضور در نما

 .شود های الکترونیککتاب به تسهیالت برابر با کتاب چاپی

 گیرینتیجه -6

خوان دیجیتال را فرصتی برای گشایش کتاب فناوریدر حالی که برخی افراد ورود 

پایان که قدند تیرین معسااما دانند، بازارهای هدف جدید و ایجاد مشتریان جدید می

صنعت کتابفروشی سنتی بتواند کنترل بر که دارند  تردیدهای سنتی نزدیک است و  کتاب

دهندگان عنوان ارائهگذاری و محتوا را حفظ کند. در آینده، ناشران باید خود را به قیمت

توا را در ها باید مح آن .معرفی کنند های فیزیکی کنندگان کتابتأمین صرفاً محتوا  و نه 

های مختلف در دسترس قرار  های متعدد و روی پلتفرمهای چندگانه در قالب رسانه

این محتوا ممکن است محدود به متن خود کتاب نباشد و شامل صدا، ویدیو و  ؛دهند

های تولید، افزایش درآمد بازی نیز باشد. این محتوای اضافی ممکن است به کاهش هزینه

خریداران وفادار کتاب  شود که معموالًمنجر برای مشتریانی  و ایجاد یک بازار جدید

  .ای را جذاب یافته باشند محتوای چند رسانه اما ممکن است نیستند،

و یا تغییراتی در  ردهبخش فروش کتاب نیز باید درباره استراتژی خود تجدید نظر ک

در ت از بازارهای های سنتی با خطر محرومیاتخاذ نماید. کتابفروشی خود زنجیره ارزش 

برای محتوای دیجیتال مواجه هستند. کتابفروشی های سنتی باید بیش از هر  حال رشد 

 تأکیدزمان دیگر، بر نقاط قوت خود از لحاظ دانش مشتری، حفظ مشتری و شایستگی 

ها توزیع کنند.  ها و تمام کانالکرده و همچنین محتوای کتاب را در تمام فرمت

 ،باید یک استراتژی چند جانبه را بپذیرند که در آن یکی و سنتیهای فیزکتابفروشی
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هایی های آنالین و فیزیکی مکمل یکدیگر هستند. به طور خاص، کتابفروشیکتابفروشی

های پرجمعیت شهری دارند و قادر به انتقال این مشتریان  در مکان پررنگی که حضور 

 .در این رابطه برخوردارندبالقوه به اینترنت هستند، از موقعیت شروع خوبی 

های مشتری و تجربه خرده فروشی  های آنالین به دلیل پایگاهرسد کتابفروشی به نظر می

ها نیز ؛ البته این دسته از کتابفروشیآنالین، بهترین گزینه برای تحول دیجیتال هستند

مشتریان ای از محصوالت را برای مجموعه یکپارچه،های فیزیکیمانند کتابفروشی بایستی

نیازی به ورود به بازار  های آنالین برای این منظور، خود عرضه کنند. فروشگاه

افزار ندارند، بلکه ممکن است به دنبال اتخاذ تهمیدات مناسبی با همکاری  سخت

افزاری باشند تا پلتفرم آنالین را در ابزار الکترونیکی خود ادغام تولیدکنندگان سخت

ولیت بازاریابی فعال محصوالت را از ئهای آنالین مس روشگاهکنند. در چنین وضعیتی، ف

  .طریق پلتفرم خود بر عهده خواهند گرفت

فروشان باشد که خردهموضوع تواند این یک تهدید جدی برای کتابفروشان سنتی می

برای مشاهده نظرات مشتریان و  خود های داده توانند از پایگاهآنالین همیشه می

-ها این ویژگیاگر کتابفروشی ،بنابراین .ها به مشتریان استفاده کنندسازی توصیهشخصی

برای  خود ، باید از آخرین برگ برنده در نظر نگیرندشده توسط فناوری را های عرضه

مبادله شخصی )حضوری( و سعی برای ارائه بهترین یعنی استفاده کنند:  پذیری رقابت

در که فردی برای جنبه عاطفی و میان مشتریان ،مداری. در واقعمشتریو خدمات 

توان به همچنین می .شوندارزش زیادی قائل می کنند، میهای سنتی حس  کتابفروشی

به صورت موازی در فضای آنالین را  خود  های سنتی پیشنهاد کرد  خدماتکتابفروشی

به دست آورند  ای راتری از  کتاب تکمیل کنند تا خریداران بالقوهگستره وسیعارائه با  و 

. به همین ترتیب، کتابفروشان خبر باشندحتی از وجود آنها بیکه شاید در حال حاضر 

موقع، عناوین های کلیدی رضایت مشتری مانند قیمت، تحویل بهسنتی باید به محرک

متنوع کتاب، اطالعات مفید درباره محصوالت و پاسخگویی سریع و قابل اطمینان به 

 ای داشته باشند. ت توجه ویژهاالت و پیشنهاداؤس

ها از فناوری و اینترنت ادراک آن تأثیراز سوی دیگر، رفتارهای خرید آنالین افراد تحت 

عنوان یک فضای امن برای خرید، سطح آشنایی با فناوری، نوع خریدهای معمول و به
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. قرار داردفروشان آنالین شده توسط خردهعالیق و همچنین خدمات مشتری ارائه

برای ورود اطالعات حساب افراد اینترنت را یک مکان ناامن بدانند، اطمینانی  که مادامی

برایشان سخت باشد و روابط  اینترنتآن نداشته باشند، استفاده از  بانکی خود در 

عنوان یک ابزار باشد، امکان حضور اینترنت بهبا مشتری در آن وجود نداشته رشخصی 

رسد  حجم باالیی از فروش خواهد بود. به نظر مین چندان دی بازاریابی و تبادل اقتصا

-کتاب در آینده در فضای آنالین انجام شود، اما این مطلب به معنای پایان عمر خرده

های فیزیکی کتاب نیست، زیرا حتی اگر عواملی مانند قیمت و موجود بودن فروشی

فروشان ای رجحان خردهکه ارکان اصلی بررا در نظر بگیریم عناوین مختلف کتاب 

کنند، اینترنت را یک منبع مشتریانی که آنالین خرید میهستند، همچنان آنالین کتاب 

 های سنتی؛ دانند و نه جایگزینی برای فروشگاهتکمیلی محصوالت می
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