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تائوبائو دات کام 
بازآفرینـــی تجارت الکترونیک



گروه  که این  گروه علی باباست  تائوبائو بخشی از 
بزرگترین وب سایت خرید آنالین چین است.

در اینجا داستان سه قسمتی تکامل آن از زمان آغاز به 
کنید . . . کارش در سال 2003 میالدی را دنبال 



پلتفرم سازی از اساس1



تائوبائو با دیدن طبقه متوسط رو به رشد و  ارتباطات اینترنتی رو 
کردن  گسترش، فرصتی را برای افزایش تجارت از طریق مرتبط  به 

کرد. آنالین مصرف کنندگان چینی و فروشندگان مشاهده 



اما فقدان اعتماد و نبود وسیع زیرساخت باعث بروز 
چالش هایی شد . . .



مصرف کنندگان چینی

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

فروشندگان چینی

منفعت ها
منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

کارها

دردسرها دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

پاسخ های سریع

همیشه پرداخت ها 
انجام شود

باالترین قیمت

که امکان  پرداخت هایی 

پردازش ندارند

نبود زیرساخت های 
لجستیکی

دسترسی ضعیف 

به مشتریان

کاالهای جدید  فروش 

و دست دوم



تائوبائو ابتدا بر روی ایجاد اعتماد و ساخت 
کرد . . . که وجود ندارند تمرکز  زیرساخت هایی 



کام  تائوبائو دات 

فراهم کنندگان 
لجستیک فوری

جریان های درآمدی    

کانال ها        

کلیدی     ارزش های پیشنهادیبخش های مشتری    کلیدیفعالیت های  مشارکت های 

کلیدی منابع 

ساختار هزینه

ارتباط با مشتری

بانک ها و علی پی

توسعه زیرساخت 

تجارت

سیستم بازبینی 

دو طرفه



. . . تا ارزش های پیشنهادی جدیدی هم برای 
کند. مصرف کنندگان و هم فروشندگان خلق 



 

جریان های درآمدی    

کانال ها        

کلیدی     ارزش های پیشنهادیبخش های مشتری    کلیدیفعالیت های  مشارکت های 

کلیدی منابع 

ساختار هزینه

ارتباط با مشتری

لجستیک فوریفراهم کنندگان 

بانک ها و علی پی

توسعه زیرساخت 
تجارت

سیستم بازبینی 
دو طرفه

پلتفرم فروش 
خرده فروشی

خرده فروشی از طریق 
وب سایت با بهترین 

کیفیت قیمت و 

خدمت آنالین 
به مشتری

کام تائوبائو دات 

فناوری اطالعاتتوسعه زیرساخت فاقد درآمد )از علی بابا 

یارانه دریافت می کند(

کام تائوبائو دات 

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

منفعت ها

کارها

دردسرها

پاسخ های سریع

همیشه پرداخت ها 
انجام شود

باالترین قیمت

که امکان  پرداخت هایی 

پردازش ندارند

نبود زیرساخت های 
لجستیکی

دسترسی ضعیف 

به مشتریان

کاالهای جدید  فروش 

و دست دوم



تغییر به سوی خرده-کارآفرینان2



کسب وکار و تبدیل شدن  فروشندگان فرصتی را برای ایجاد 
کارها، دردسرها و  به خرده-کارآفرینانی با مجموعه ای از 

کسب وکار« یافتند. منفعت های »شبه 



منفعت ها

منفعت ها

کارها

دردسرها

دردسرها

پاسخ های سریع

همیشه پرداخت ها 
انجام شود

باالترین قیمت

که امکان  پرداخت هایی 

پردازش ندارند

نبود زیرساخت های 
لجستیکی

دسترسی ضعیف 

به مشتریان

کاالهای جدید  فروش 

و دست دوم

برند شناخته شده
مشتریان مکرر

مدیریت سایت آسان

کسب وکار بدون تجربه 

بدون دانش مشتری
بدون پول درآوردن 

کافی به قدر 

فروش محصوالت

عملی کردن 

شور و اشتیاق

چرخاندن زندگی

فروشندگان چینی خرده-کارآفرینان



فروشندگان تبدیل به 
خرده-کارآفرینان شدند . . .



 

جریان های درآمدی    

کانال ها        

کلیدی     ارزش های پیشنهادیبخش های مشتری    کلیدیفعالیت های  مشارکت های 

کلیدی منابع 

ساختار هزینه

ارتباط با مشتری

لجستیک فوریفراهم کنندگان 

بانک ها و علی پی

توسعه زیرساخت 
تجارت

سیستم بازبینی 
دو طرفه

پلتفرم فروش 
خرده فروشی

خرده فروشی از طریق 
وب سایت با بهترین 

کیفیت قیمت و 

خدمت آنالین 
به مشتری

کام تائوبائو دات 

فناوری اطالعاتتوسعه زیرساخت فاقد درآمد )از علی بابا 

یارانه دریافت می کند(

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

منفعت ها

کارها

دردسرها

پاسخ های سریع

همیشه پرداخت ها 
انجام شود

باالترین قیمت

که امکان  پرداخت هایی 

پردازش ندارند

نبود زیرساخت های 
لجستیکی

دسترسی ضعیف 

به مشتریان

کاالهای جدید  فروش 

و دست دوم

منفعت ها

دردسرها

برند شناخته شده
مشتریان مکرر

مدیریت سایت آسان

کسب وکار بدون تجربه 

بدون دانش مشتری
بدون پول درآوردن 

کافی به قدر 

فروش محصوالت

عملی کردن 

شور و اشتیاق

چرخاندن زندگی

کام تائوبائو دات 



. . . تائوبائو تمرکز خود را تغییر داد، فراهم کنندگان خدمات را 
کرد و ارزش پیشنهادی اش را تطبیق داد . . . اضافه 



 

جریان های درآمدی    

کانال ها        

کلیدی     ارزش های پیشنهادیبخش های مشتری    کلیدیفعالیت های  مشارکت های 

کلیدی منابع 

ساختار هزینه

ارتباط با مشتری

کمک به موفقیت کارآفرینان

لجستیک فوریفراهم کنندگان 

بانک ها و علی پی

توسعه زیرساخت 
تجارت

سیستم بازبینی 
دو طرفه

خرده فروشی از طریق 
وب سایت با بهترین 

کیفیت قیمت و 

خدمت آنالین 
به مشتری

کام تائوبائو دات 

فناوری اطالعاتتوسعه زیرساخت فاقد درآمد )از علی بابا 

یارانه دریافت می کند(

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

منفعت ها

دردسرها

برند شناخته شده
مشتریان مکرر

مدیریت سایت آسان

کسب وکار بدون تجربه 

بدون دانش مشتری
بدون پول درآوردن 

کافی به قدر 

فروش محصوالت

عملی کردن 

شور و اشتیاق

چرخاندن زندگی

کمک به موفقیت 
کارآفرینان

کسب وکار رشد 

توسعه دهندگان 
کاربردی +  برنامه های 

مدل های عرصه مد

کام تائوبائو دات 



که  کرد  . . . و جریان های درآمدی ای ایجاد 
برای نخستین بار تبدیل به سود شد.



 

جریان های درآمدی    

کانال ها        

کلیدی     ارزش های پیشنهادیبخش های مشتری    کلیدیفعالیت های  مشارکت های 

کلیدی منابع 

ساختار هزینه

ارتباط با مشتری

کمک به موفقیت کارآفرینان

لجستیک فوریفراهم کنندگان 

بانک ها و علی پی

توسعه زیرساخت 
تجارت

سیستم بازبینی 
دو طرفه

خرده فروشی از طریق 
وب سایت با بهترین 

کیفیت قیمت و 

خدمت آنالین 
به مشتری

کام تائوبائو دات 

فناوری اطالعاتتوسعه زیرساخت

فاقد درآمد )از علی بابا 

یارانه دریافت می کند(

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

منفعت ها

دردسرها

برند شناخته شده
مشتریان مکرر

مدیریت سایت آسان

کسب وکار بدون تجربه 

بدون دانش مشتری
بدون پول درآوردن 

کافی به قدر 

فروش محصوالت

عملی کردن 

شور و اشتیاق

چرخاندن زندگی

کمک به موفقیت 
کارآفرینان

کسب وکار رشد 

توسعه دهندگان 
کاربردی +  برنامه های 

مدل های عرصه مد

آموزش و توانمندسازی

حق العمل بابت 
امکانات خرید پیشرفته

تبلیغات

کام تائوبائو دات 



مخاطبان رو به رشد، پایه ای 3
کسب وکار جدید است. برای 



دسترسی به میلیون ها مصرف کننده چینی تبدیل به پایه ای 
برای ارزش پیشنهادی جدیدی برای مشتری جدید شد.



کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

منفعت سازها

دردسرکاه ها

برندهای بزرگ

تالش برای حضور یافتن

محصوالت 
و خدمات

منفعت ها

کاالهای جدید  فروش 

و دست دوم

دردسرها

هزینه جذب 
مشتری جدید کشنده رقابت شدید و 

دسترسی به بازار 
عمده چینی

رشد فروش

توسعه وفاداری به برند

موتور خرید قابل اعتماد

آمار و ارقام فروش



گرانبهایی شد . . . میلیون ها مصرف کننده تبدیل به دارایی 



 

جریان های درآمدی    

کانال ها        

کلیدی     ارزش های پیشنهادیبخش های مشتری    کلیدیفعالیت های  مشارکت های 

کلیدی منابع 

ساختار هزینه

ارتباط با مشتری

کمک به موفقیت کارآفرینان

لجستیک فوریفراهم کنندگان 

بانک ها و علی پی

توسعه زیرساخت 
تجارت

سیستم بازبینی 
دو طرفه

خرده فروشی از طریق 
وب سایت با بهترین 

کیفیت قیمت و 

خدمت آنالین 
به مشتری

کام تائوبائو دات 

فناوری اطالعاتتوسعه زیرساخت فاقد درآمد )از علی بابا 

یارانه دریافت می کند(

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

منفعت ها

دردسرها

برند شناخته شده
مشتریان مکرر

مدیریت سایت آسان

کسب وکار بدون تجربه 

بدون دانش مشتری
بدون پول درآوردن 

کافی به قدر 

فروش محصوالت

عملی کردن 

شور و اشتیاق

چرخاندن زندگی

کمک به موفقیت 
کارآفرینان

کسب وکار رشد 

توسعه دهندگان 
کاربردی +  برنامه های 

مدل های عرصه مد

آموزش و توانمندسازی

حق العمل بابت 
امکانات خرید پیشرفته

تبلیغات

کام تائوبائو دات 

میلیون ها 
مصرف کننده چینی



. . . تائوبائو از این دارایی برای ارزش پیشنهادی 
جدیدی بهره برد . . .



 

جریان های درآمدی    

کانال ها        

کلیدی     ارزش های پیشنهادیبخش های مشتری    کلیدیفعالیت های  مشارکت های 

کلیدی منابع 

ساختار هزینه

ارتباط با مشتری

کمک به موفقیت کارآفرینان

لجستیک فوریفراهم کنندگان 

بانک ها و علی پی

توسعه زیرساخت 
تجارت

سیستم بازبینی 
دو طرفه

خرده فروشی از طریق 
وب سایت با بهترین 

کیفیت قیمت و 

خدمت آنالین 
به مشتری

کام تائوبائو دات 

فناوری اطالعاتتوسعه زیرساخت فاقد درآمد )از علی بابا 

یارانه دریافت می کند(

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

منفعت ها

دردسرها

برند شناخته شده
مشتریان مکرر

مدیریت سایت آسان

کسب وکار بدون تجربه 

بدون دانش مشتری
بدون پول درآوردن 

کافی به قدر 

فروش محصوالت

عملی کردن 

شور و اشتیاق

چرخاندن زندگی

کمک به موفقیت 
کارآفرینان

کسب وکار رشد 

توسعه دهندگان 
کاربردی +  برنامه های 

مدل های عرصه مد

آموزش و توانمندسازی

حق العمل بابت 
امکانات خرید پیشرفته

تبلیغات

کام تائوبائو دات 

ارائه یکجای محصوالت 
و خدمات )سوپرمارکتی(

میلیون ها 
مصرف کننده چینی



. . . و آن را به مشتری پرمنفعت 
کرد. جدیدی )برندهای بزرگ( ارائه 



 

جریان های درآمدی    

کانال ها        

کلیدی     ارزش های پیشنهادیبخش های مشتری    کلیدیفعالیت های  مشارکت های 

کلیدی منابع 

ساختار هزینه

ارتباط با مشتری

کمک به موفقیت کارآفرینان

لجستیک فوریفراهم کنندگان 

بانک ها و علی پی

توسعه زیرساخت 
تجارت

سیستم بازبینی 
دو طرفه

خرده فروشی از طریق 
وب سایت با بهترین 

کیفیت قیمت و 

خدمت آنالین 
به مشتری

کام تائوبائو دات 

فناوری اطالعاتتوسعه زیرساخت فاقد درآمد )از علی بابا 

یارانه دریافت می کند(

کاال یافتن و خرید 

 همان چیزی 
ً
دقیقا

که می خواستم

منفعت ها

دسترسی و 
استفاده فوری

کارها

دردسرها

قیمت های باال

کیفیت پایین

نبود اعتماد

منفعت ها

دردسرها

برند شناخته شده
مشتریان مکرر

مدیریت سایت آسان

کسب وکار بدون تجربه 

بدون دانش مشتری
بدون پول درآوردن 

کافی به قدر 

فروش محصوالت

عملی کردن 

شور و اشتیاق

چرخاندن زندگی

کمک به موفقیت 
کارآفرینان

کسب وکار رشد 

توسعه دهندگان 
کاربردی +  برنامه های 

مدل های عرصه مد

آموزش و توانمندسازی

حق العمل بابت 
امکانات خرید پیشرفته

تبلیغات

کام تائوبائو دات 

ارائه یکجای محصوالت 
و خدمات )سوپرمارکتی(

میلیون ها 
مصرف کننده چینی

تالش برای حضور یافتن

منفعت ها

دردسرها

هزینه جذب 
مشتری جدید کشنده رقابت شدید و 

دسترسی به بازار 
عمده چینی

رشد فروش

توسعه وفاداری به برند

موتور خرید قابل اعتماد

آمار و ارقام فروش

کام تی مال دات 

حق عضویت ها

5-2% از هر فروش



درس آمــــــوخــــته ها



کسب وکار  تائوبائو تنها در ده سال سه نوع مدل 
کرد. )و ارزش پیشنهادی( مختلف خلق 

مختلف؟



 

جریان های درآمدی    

کانال ها        

کلیدی     ارزش های پیشنهادیبخش های مشتری    کلیدیفعالیت های  مشارکت های 

کلیدی منابع 

ساختار هزینه

ارتباط با مشتری

لجستیک فوریفراهم کنندگان 

بانک ها و علی پی

توسعه زیرساخت 
تجارت

سیستم بازبینی 
دو طرفه

پلتفرم فروش 
خرده فروشی

خرده فروشی از طریق 
وب سایت با بهترین 

کیفیت قیمت و 

خدمت آنالین 
به مشتری

کام تائوبائو دات 

فناوری اطالعاتتوسعه زیرساخت فاقد درآمد )از علی بابا 

یارانه دریافت می کند(

کام تائوبائو دات 

 

جریان های درآمدی    

کانال ها        

کلیدی     ارزش های پیشنهادیبخش های مشتری    کلیدیفعالیت های  مشارکت های 

کلیدی منابع 

ساختار هزینه

ارتباط با مشتری

کمک به موفقیت کارآفرینان

لجستیک فوریفراهم کنندگان 

بانک ها و علی پی

توسعه زیرساخت 
تجارت

سیستم بازبینی 
دو طرفه

خرده فروشی از طریق 
وب سایت با بهترین 

کیفیت قیمت و 

خدمت آنالین 
به مشتری

کام تائوبائو دات 

فناوری اطالعاتتوسعه زیرساخت

فاقد درآمد )از علی بابا 

یارانه دریافت می کند(

کمک به موفقیت 
کارآفرینان

کسب وکار رشد 

توسعه دهندگان 
کاربردی +  برنامه های 

مدل های عرصه مد

آموزش و توانمندسازی

حق العمل بابت 
امکانات خرید پیشرفته

تبلیغات

کام تائوبائو دات 

 

جریان های درآمدی    

کانال ها        

کلیدی     ارزش های پیشنهادیبخش های مشتری    کلیدیفعالیت های  مشارکت های 

کلیدی منابع 

ساختار هزینه

ارتباط با مشتری

کمک به موفقیت کارآفرینان

لجستیک فوریفراهم کنندگان 

بانک ها و علی پی

توسعه زیرساخت 
تجارت

سیستم بازبینی 
دو طرفه

خرده فروشی از طریق 
وب سایت با بهترین 

کیفیت قیمت و 

خدمت آنالین 
به مشتری

کام تائوبائو دات 

فناوری اطالعاتتوسعه زیرساخت فاقد درآمد )از علی بابا 

یارانه دریافت می کند(

کمک به موفقیت 
کارآفرینان

کسب وکار رشد 

توسعه دهندگان 
کاربردی +  برنامه های 

مدل های عرصه مد

آموزش و توانمندسازی

حق العمل بابت 
امکانات خرید پیشرفته

تبلیغات

کام تائوبائو دات 

ارائه یکجای محصوالت 
و خدمات )سوپرمارکتی(

میلیون ها 
مصرف کننده چینی

کام تی مال دات 

حق عضویت ها

5-2% از هر فروش

جریان های درآمدی    

کانال ها        

کلیدی     ارزش های پیشنهادیبخش های مشتری    کلیدیفعالیت های  مشارکت های 

کلیدی منابع 

ساختار هزینه

ارتباط با مشتری

کمک به موفقیت کارآفرینان

لجستیک فوریفراهم کنندگان 

بانک ها و علی پی

توسعه زیرساخت 
تجارت

سیستم بازبینی 
دو طرفه

خرده فروشی از طریق 
وب سایت با بهترین 

کیفیت قیمت و 

خدمت آنالین 
به مشتری

کام تائوبائو دات 

فناوری اطالعاتتوسعه زیرساخت فاقد درآمد )از علی بابا 

یارانه دریافت می کند(

کمک به موفقیت 
کارآفرینان

کسب وکار رشد 

توسعه دهندگان 
کاربردی +  برنامه های 

مدل های عرصه مد

آموزش و توانمندسازی

حق العمل بابت 
امکانات خرید پیشرفته

تبلیغات

کام تائوبائو دات 

ارائه یکجای محصوالت 
و خدمات )سوپرمارکتی(

میلیون ها 
مصرف کننده چینی

کام تی مال دات 

حق عضویت ها

5-2% از هر فروش

2003:
مشتری به مشتری

2006:
فروشنده به مشتری
 )در سطح خرد(

2008:
فروشنده به مشتری
کالن(  )در سطح 

2014:
حال حاضر



همیشه باید زمینه در حال تکامل بر روی پلتفرم 
کالن تر را ببینید. و نیز در اقتصاد و جامعه 



که  قابلیت بازآفرینی ای را توسعه دهید 
کسب وکار و ارزش های  بتوانید با مدل های 
پیشنهادی جدید به تغییرات پاسخ دهید.


