
 

 

 

 فصل تعاریف اولیه –( قوانین چیگِل برای فروشندگان1شماره  وستیپ

ف
ردی

 

 شرح تعریف/ عبارت اصطالح/

 بازار اینترنتیمکان  1

خرد و عمده کاال در گستردگی فراتر از یک  کوک ر    آنالین، زیرساختی جهت انجام تجارت اینترنتیبازار مکان 
 است.

 هکا   ویژگکی چنکد کوک ر دارا     دربرگیرنکده کاال در ی  منطقه جغرافیایی  آنالینمکان بازارها جهت تجارت 
. بکه  یابند میحی و ت سعه موترک دم گرافی و جئ  پ لیتیکال، در گستره ی  قاره و حتی گستره کل جهان طرا

چیگِکل بکر    بکازار اینترنتکی  چند ده میلی ن است. مککان   بر بالغاین دلیل تن ع قلم کاال در ی  مکان بازار غالباً 
 .است یافته ت سعهاساس این تعریف طراحی و 

 فروش داخلی 2
فروش ی  بسته کاالیی موتمل بر ی  یا چند قلم کاال، با هر ارزش ریالی و به هر تعداد از هر قلکم موکرو    

 .خریدار داخل کو ر محل تامین کاال باشد که آنبر 

3 
تجارت  فروش خارجی/

 خارجی

فروش ی  بسته کاالیی موتمل بر ی  یا چند قلم کاال، با هر ارزش ارز  و به هر تعداد از هر قلم با هر وزن 
 .خریدار خارج از کو ر محل تامین باشد که آنو حجمی که باشد مورو  بر 

4 
فروش نم نه در تجارت 

 خارجی

با هر ارزش ارز  که داشته باشد مورو   کاال)واحد نم نه وزن معینی دارد(، قلم  ی فروش ی  واحد نم نه از 
 .خریدار خارج از کو ر باشد که آنبر 

 تامین کنندگان چیگِل 5

تامین کنندگان چیگِل، اشخاص حقیقی یا حق قی هستند که در زنجیره ارزش چیگِل به تامین ککاال یکا تکامین    
: باشکند  مکی گِکل بکر سکه دسکته     . تکامین کننکدگان چی  پردازنکد  مکی  افزوده ارزشخدمات اصلی یا تامین خدمات 

 .افزوده ارزشخدمات  کنندگان ارائهخدمات اصلی؛  کنندگان ارائهفروشندگان کاال؛ 
 ت انکد  مکی  ت لیدکنندهی  فروشنده چیگِل باشد؛ نماینده فروش ی   ت اند میمستقیم  ص رت بهکاال  ت لیدکننده

 ی  فروشنده چیگِل باشد. ت اند می ت لیدکنندهی  فروشنده چیگِل باشد؛ شعبه فروش ی  

 مؤلفطراح /  6

حقک ق  / حق طراحی ی  کاال متعلق بکه اوسکت.    تألیفحق  فرد حقیقی یا حق قی که حق ق مالکیت معن  /
قان نی است که برا  محافظت از حق ق ایده پرداز، طراح، مختکرع، ن یسکنده یکا خکالق      ، حق قمالکیت معن  

 .است ایجادشدهی  اثر و یا ی  کاال 

 ت لیدکننده 7
. ایکن فکرد   نمایکد  مکی ، ی  کاال را ت لید مؤلففرد حقیقی یا حق قی که با رعایت حق ق مالکیت معن   طراح/ 

 .بزرگ صنعتی باشد ت لیدکنندگانشخصی خانگی ک چ  تا  ت لیدکنندهی   ت اند می

8 
خریدار  مال  کاال/

 قان نی

 هکا   واسکطه یکا شکعی یکا     هکا  نمایندگییا  ت لیدکنندهدر چیگِل فرد حقیقی یا حق قی که کاال را یا مستقیماً از 
و شرعاً مال  ی  کاال است. مال  کاال باید حداقل دارا   ناًقان و لذا  نماید میخریدار   ت لیدکنندهفروش آن 

 حل رسمی فعالیت تجار  باشد.مج ز فعالیت از ی  صنف مرتبط ب ده و دارا  فروشگاه یا م

 فرد حقیقی و یا حق قی دارنده مج ز ت لید صنعتی ی  کاال است. حق ق مالکیت صنعتی 9

 .صاحی نوان تجار  و برند ی  کاال است کننده تعیین حق ق مالکیت تجار  10

 حق فروش کاال پس از خرید بردار  بهره حق 11

 بستر اینترنتی چیگِلحق عرضه و فروش کاال بر  عرضهحق  12

خدمات اصلی  کننده ارائه 13
 :زیر با چیگِل همکار  دارد ها  زمینهشخص حقیقی یا حق قی که در ی  یا چند تا از 

 )خدمات پُستی )عاد ، سریع، ویژه 



 

 

ف
ردی

 

 شرح تعریف/ عبارت اصطالح/

 افزوده ارزشدر زنجیره 

چیگِل برا  انجام ان اع 

  داخلی و ها روشف

 خارجی

 خدمات حمل زمینی، ه ایی، دریایی 

 خدمات انباردار  و خدمات لجستی  نگهدار  کاال 

  چیگِل المللی بینخدمات بازاریابی داخلی و 

 )چیگِل المللی بینداخلی و  خدمات تبلیغ و ترویج )اسپانسرها  تبلیغاتی 

 مدیریت و توریفات صادرات خدمات 

   مالی -خدمات ارز 

 خدمات بازرسی و کنترل 

  قان نی ها  نظارتخدمات امنیت و 

 ت میزبانی سرورها  چیگِلخدما 

 خدمات مواوره حق قی قراردادها  تجار  چیگِل با همتایانش در جهان 

  بانکی ارز  و ریالی ها  درگاهخدمات 

 .نماید میموتر  که از مکان بازار چیگِل خرید  خریدار نهایی 14

15 

خدمات  کننده ارائه

در زنجیره  افزوده ارزش

برا  ارزش چیگِل 

 فروشندگان

  خدمات ثبت نوان تجار 

  صادراتی بند  بستهخدمات 

  و ت سعه سطح کیفی استانداردساز خدمات 

 خدمات عکاسی صنعتی 

 بازاریابی مستقیم محص الت ی  فروشنده در بازارها  هدف  خدمات(www.yaapost.com ) 

 پروفایل فروشنده 16
و در قالکی   شک د  میکامل و تا جزیی ترین سطح ثبت  ص رت به  فروشندگان بر بستر چیگِل ها فعالیتس ابق 

 .در دسترس ایوان است "چیگِل من"ی  سابقه یا پروفایل همیوه از طریق پنل 

 پروفایل صادراتی 17

مالکیکت  و به نام ایوکان بکا رعایکت اصک ل      س ابق فروش خارجی به هر میزانی که باشد، در پروفایل فروشنده
(، اصک ل مالکیکت تجکار  )نکام صکاحی برنکد(، اصک ل مالکیکت صکنعتی )نکام           مؤلف طراح/ معن   )درج نام

 .گردد می ارائهقان نی به مراجع قان نی مرتبط  ها  حمایتصادراتی و  ها  مو ق ارائهثبت و جهت  (ت لیدکننده

 کاال  امانی 18
  مکدیریت  هکا  فعالیکت جهت انجام کلیکه   و موخص( دار مدتکاال  ی  فروشنده که مطابق با ت افق معین )

 .گیرد میدر اختیار چیگِل قرار  و حمل( بند  بستهلجستی  پس از فروش )اعم از 

19 
شبکه شرکا  تجار  

 چیگِل
 ش د میبه همه تامین کنندگان چیگِل از هر ن عی که باشند، مجم عاً شبکه شرکا  تجار  چیگِل گفته 

20 
راهبرد  در شراکت 

 چیگِل

فروشندگانی که در فعالیت بازاریابی جهت افزایش میکزان بازدیکد و فکروش محصک الت خ دشکان بکا چیگِکل        
چیگِکل نیکز درصکد  دریافکت      الزحمکه  حکق از سهم  ، عالوه بر منافع حاصل از فروش کاالنمایند میهمکار  

شکرح   ،، اص ل و خط موکی بازاریکابی  10شماره . شراکت راهبرد  سط ح مختلفی دارد که در پی ست دارند می
 .است شده داده

1کانال شبکه تجار   21
 

 دادوسکتد بکا چیگِکل    همتکا  چیگِکل، مککان بکازار اسکت و      شکان  تجار اینترنتی خارجی که مدل  ها  سامانه
تجار  دارند. مدل همکار  چیگِل با ایوکان بکدین گ نکه اسکت ککه کاالهکا  ایرانکی چیگِکل در          اطالعاتی/

                                                            
1 Cheegel Channel Network (CCN) 

http://www.yaapost.com/


 

 

ف
ردی

 

 شرح تعریف/ عبارت اصطالح/

ککه مالک     ا  جداگانکه و کاالها  خارجی ایوان در بستر  ش د میایوان به معرض نمایش گذارده  ها  سامانه
به نام چیتان و برا  ایجاد کانال تجار  طراحکی نمک ده اسکت قکرار      سامانه چیگِل )شرکت پی  فرزانه پ یان(

 اص ل و خکط موکی بازاریکابی،   ، 10در پی ست شماره در خص ص این استراتژ   تر مبس  . ت ضیحات گیرد می
 .است شده دادهشرح 

2مدت تامین کاال 22
 تامین و آماده ارسال نماید که کاال را ش د میکه فروشنده کاال متعهد  زمانی مدت 

3م عد تح یل کاال 23
 تعهد شده تح یل کاال به خریدار نهایی ت سط چیگِل سررسید 

24 
مدت انجام ی  

4سفارش
 

 انجام ی  سفارش از لحظه پرداخت وجه ت سط خریدار نهایی تا تح یل به ایوان زمان مدت

 راهبر صادرات 25

که در ح زه صادرات ی  یا چند کاال  خاص به  باشند میراهبران صادرات در سامانه چیگِل، اشخاص حق قی 
ی  یا چند کو ر خاص تخصص و تبحر دارند. این اشخاص حق قی در فرآیند مدیریت سفارشات عمده، نقش 

. وظایف راهبکر صکادرات در   دارند عهدهکل توریفات قان نی صادرات را بر  (Super Vision)نظارت و راهبر  
توریح شده است. راهبران صادرات در گروه تکامین کننکدگان    10ت شماره در پی س سفارش عمده، فرآیندِی  

 .گیرند میخدمات اصلی قرار 

 راهبر فروش 26

و تجمیع و تامین مقدار انبک ه از یک  ککاال،     آور  جمعکه در ح زه  باشند میراهبران فروش، اشخاص حق قی 
صادراتی، تخصص و تبحر دارند. این اشکخاص حقک قی در فرآینکد مکدیریت      بند  بستهو تهیه  استانداردساز 

سفارش  فرآیندِ. وظایف راهبر فروش در ی  دارند  عهدهسفارشات عمده، نقش راهبر  ی  فروش عمده را بر 
توریح شده است. راهبکران فکروش در گکروه تکامین      ، اص ل و خط موی بازاریابی،10در پی ست شماره عمده 

 .گیرند میدمات اصلی قرار کنندگان خ

 

                                                            
2 Availability to Promise (ATP) 

3 Time of Promise (TOP) 

4 Order Lead Time (OLT) 


