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سیپرشیا
راهکارجامعفروشآنالینفرشدستبافایرانی

کار در سراســر  و  رویکردهــای کســب  از مهم تریــن  یکــی 
ســبب  کــه  اســت  الکترونیــک  تجــارت  امــروزه  جهــان، 
ــا عرضــه محصــوالت و خدمــات، بــدون محدودیــت  شــده ت
زمانــی و مکانــی میســر باشــد. چنیــن امکانــی هــم بــرای 
جذابیت هایــی  دارای  خریــداران،  هــم  و  عرضه کننــدگان 
در  الکترونیــک  تجــارت  بــازار  شــده  باعــث  کــه  اســت 
ســال های اخیــر روز بــه روز بزرگتــر و پراهمیت تــر شــود.

سی پرشــیا مجموعــه ای پیشــرو و در حــال حاضــر بزرگتریــن 
ایــران  در  دســتباف  فــرش  زمینــه  در  آنالیــن  فروشــگاه 
تخصصــی  اســتارت آپ  اولیــن  مجموعــه   ایــن  اســت. 

بازاریابــی و فــروش آنالیــن فــرش دســتباف  بــا  در رابطــه 
بــه پشــتوانه تجــارب  و  بــا همــکاری  کــه  در کشــور اســت 
خانوادگــی  زمینــه  پیــش  بــا  یکــی  خــود،  هم موســس  دو 
بــه قدمــت چنــد نســل در زمینــه تولیــد و تجــارت فــرش 
دســتباف و دیگــری بــا پیــش زمینــه راه انــدازی راهکارهــای 
را  خــود  فعالیــت  اطالعــات،  فنــاوری  و  آنالیــن  فــروش 
سی پرشــیا  آنالیــن  فروشــگاه  معرفــی  بــا   ۱۳۹۵ ســال  از 
اســت. نمــوده  آغــاز   www.cpersia.com آدرس  بــه 
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تعریــف سی پرشــیا بــه عنــوان »راهــکار جامــع فــروش 
آنالیــن فــرش دســتباف ایرانــی« بــه ایــن معنــی اســت 
کــه سی پرشــیا دامنــه فعالیتــش را تنهــا بــه بازاریابــی 
بــا  و  ننمــوده  محــدود  خــود  محصــوالت  فــروش  و 
همــکاری شــبکه ای از تامین کننــدگان شــامل تجــار و 
تولیدکننــدگان معتبــر ایــن حــوزه در سراســر کشــور، 
بــه عرضــه محصــوالت دســتباف می پــردازد. همچنیــن 
سی پرشــیا همــواره می کوشــد تــا از تمــام امکانــات و 
فرصت هــای نویــن بــرای معرفــی، بازاریابــی و فــروش 
فــرش دســتباف در فضــای مجــازی بهــره گیــرد. بــه 
طــوری کــه در حــال حاضــر ایــن مجموعــه عــالوه بــر 
عرضــه محصــوالت خــود در وب ســایت فروشــگاهی 
و اپلیکیشــن موبایــل خــود، فعالیــت گســترده ای در 
و  خارجــی  و  ایرانــی   )Market Place( بازارگاه هــای 
حضــور موثــری در شــبکه های اجتماعــی دارد. بــرای 
مثال، سی پرشیا با توجه به تعداد کاالهای درج شده، 
اصلی تریــن تامین کننــده فــرش دســتباف در بزرگتریــن 
اســت. کاال(  )دیجــی  خاورمیانــه  آنالیــن  فروشــگاه 
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خریدار فرش دستباف هستید؟
خرید از سی پرشیا ساده، مطمئن و لذت بخش است! چرا که:

فروشگاهتخصصیهستیم
سی پرشــیا یــک فروشــگاه تخصصــی اســت و تنهــا محصــوالت فــرش 
دســتباف و کاالهــای مرتبــط را بــه فــروش می رســاند. تمرکــز ایــن 
مجموعــه بــر افزایــش تنــوع و موجــودی ایــن کاالی ارزشــمند ملــی 
و همچنیــن عرضــه محتــوای بــا کیفیــت مرتبــط بــا آن اســت. یکــی 
از تغییــرات مهــم در فضــای تجــارت الکترونیــک در سراســر جهــان، 
اســتقبال بیشــتر مشــتریان بــرای خریــد از فروشــگاه های تخصصــی 
اســت. از آنجــا کــه در فــروش آنالیــن، محتــوای دقیــق و کامــل 
بــرای مشــتریان از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و فروشــگاه های 
بــا کیفیت تــری را عرضــه  بــه طــور معمــول محتــوای  تخصصــی 
می کننــد، خریــد از ایــن فروشــگاه ها بــرای مشــتریان جذاب تر اســت.

محتوایدقیقوصادقانهبرایتصمیمگیریبهتر
ــرای محصوالتــی  ــه ویــژه ب ــر در فــروش آنالیــن ب عکس هــا و تصاوی
همچــون فــرش دســتباف دارای اهمیــت باالیــی اســت. سی پرشــیا 
بــا واحــد تولیــد محتــوای حرفــه ای و تجهیــزات بــه روز و بــا راهکارهای 
خالقانــه از محصــوالت عکاســی می کنــد تــا نهایــت دقــت در کیفیــت 
و تطابــق عکــس بــا واقعیــت لحــاظ شــود. همچنیــن از هــر محصــول 
تعــداد عکس هــای متعــدد از زوایــای مختلــف گرفتــه می شــود تــا 
مخاطبــان تصــور و تجســم دقیقــی نســبت بــه محصــوالت داشــته 
باشــند. این مجموعه همچنین با اســتفاده از خط کش های ابداعی 
خــود در تصاویــر محصــوالت، اطالعــات دقیقی از میــزان تراکم بافت 
و ارتفــاع پــرز فــرش را بــه مشــتریان خــود ارائــه می نمایــد. عــالوه بــر 
عکس های با کیفیت، اطالعات و مشــخصه های متعدد و صادقانه 
از هــر محصــول جمــع آوری و ارائــه می گــردد تــا مشــتریان بــا خیــال 

راحــت نســبت بــه خریــد خــود تصمیم گیــری نماینــد.

نگراننباشید؛ماراحتپسمیگیریم!
فــرش دســتباف کاالیــی اســت کــه مشــتریان تمایــل دارنــد قبــل از 
خریــد قطعــی، آن را از نزدیــک و ترجیحــا در محــل خــود مشــاهده 
کننــد تــا نســبت بــه هماهنگــی آن بــا دکــور و همچنیــن کیفیــت و 
ویژگی هــای آن اطمینــان خاطــر کســب نماینــد. سی پرشــیا ایــن 
دغدغــه را بطــور کامــل درک می نمایــد و از ایــن رو تــا ۷ روز از زمــان 
دریافــت ســفارش توســط مشــتری، آمــاده پــس گرفتــن آن بــه هــر 
علــت، حتــی دالیــل ســلیقه ای اســت. بــر اســاس آمــار واحد ارتبــاط با 
مشــتریان، از آغــاز فعالیــت سی پرشــیا تــا کنــون، هیــچ نارضایتــی از 

عــدم پذیــرش مرجوعــی وجــود نداشــته اســت.
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تنوعباالوفیلترینگسادهانواعفرشهایدستباف
در سی پرشــیا تنــوع باالیــی از انــواع فرش هــای دســتباف و محصــوالت 
مرتبــط در یکجــا عرضــه می گــردد. تنــوع محصــوالت سی پرشــیا شــامل: 
فرش هــای مناطــق مختلف ایــران در ابعاد گوناگون، فرش های شــهری، 
ــواع فــرش  ــم و ان ــو و قدیمــی، گلی روســتایی و عشــایری، فرش هــای ن
تخــت بــاف، تابلــو فــرش و ســایر محصــوالت مرتبــط اســت و مشــتریان 
می تواننــد بــر اســاس مولفه هــای متعــددی همچــون ابعــاد، رنــگ، طــرح 
و نقــش، محــل بافــت، قیمــت و ... بــه ســادگی فــرش مــورد نظــر خــود را 

از میــان هــزاران فــرش پیــدا نماینــد.

اپلیکیشنموبایلبرایدسترسیسادهتر
امروزه کاربرانی که با تلفن های هوشمند از اینترنت استفاده می کنند، 
بیــش از کاربرانــی اســت کــه بــا رایانــه بــه اینترنــت دسترســی دارنــد. بــرای 
ســهولت دسترســی بــه فروشــگاه آنالیــن سی پرشــیا و خریــد ســاده تر از 
طریــق تلفــن همــراه و تبلــت، سی پرشــیا اولیــن و تنهــا فروشــگاه آنالیــن 
تخصصــی فــرش دســتباف در کشــور اســت کــه دارای اپلیکیشــن موبایل 
بوده و مشــتریان می توانند از طریق آن به ســادگی اقدام به مشــاهده، 

بررســی و خریــد محصــوالت نمایند.

ARپرومجازیفرشدرمحلشمابااستفادهازتکنولوژی
سی پرشــیا اولیــن و تنهــا فروشــگاه آنالیــن فــرش در جهــان اســت کــه 
 )Augmented Reality( بــه طــور عملــی از فنــاوری واقعیــت افــزوده
بهــره گرفتــه اســت و مشــتریان می تواننــد تمــام محصــوالت درج شــده 
را، بــا اســتفاده از گوشــی هوشــمند یــا تبلــت، حتــی بــدون نیــاز بــه نصــب 
اپلیکیشــن، بــه صــورت مجــازی در محــل خــود ببینند تــا هماهنگی طرح 

و رنــگ آن را بــا دکوراســیون بررســی نماینــد.

دستیارهوشمصنوعی)AI(برایانتخابرنگها
امــروزه اســتفاده از هــوش مصنوعــی در بســیاری از صنایــع مــورد توجــه 
ــن فــرش  ــا فروشــگاه آنالی ــن و تنه ــه اســت. سی پرشــیا اولی ــرار گرفت ق
در جهــان اســت کــه از هــوش مصنوعــی بــرای پیشــنهاد فرش هــای 
هماهنــگ بــا دکوراســیون شــما اســتفاده می نمایــد. بــرای کاربــری از ایــن 
ــوژی کافیســت یــک عکــس شــامل رنگ هــای مــد نظــر خــود کــه  تکنول
ممکــن اســت در پارچــه رومبلــی، پــرده یــا فــرش فعلــی شــما باشــد را بــه 
ــا ایــن رنگ هــا را  سیســتم بدهیــد و سی پرشــیا فرش هــای هماهنــگ ب

پیشــنهاد خواهــد داد!

خریداقساطیبابازپرداختتا۲۴ماهه
سی پرشــیا بــا همــکاری شــرکت های ســرمایه گذار ایرانــی، امــکان خریــد 
بــه صــورت اقســاطی بــا بازپرداخــت تــا ۲۴ ماهــه را بــرای مشــتریان خــود 
در ایــران فراهــم کــرده اســت. خریــد اقســاطی بــدون ســقف مشــخص و 

بســته بــه اعتبارســنجی خریــداران اســت.
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ارسالرایگانبهسراسرایرانوباکمترینهزینهبهسراسرجهان
هزینــه ارســال سفارشــات بــه سراســر ایــران تــا درب منزل خریــدار رایگان 
است. همچنین مشتریان خارج از ایران نیز با کمترین هزینه ممکن، 

ســفارش های خــود را در سراســر جهــان تحویــل می گیرند.

فعالیتبینالمللی
ــا بازارهــای هــدف و ترویــج هنــر اصیــل  ــرای ارتبــاط بهتــر ب سی پرشــیا ب
ایرانــی در سراســر جهــان، بــه صــورت چنــد زبانــه بــه معرفــی محصــوالت 
و ارائــه خدمــات می پــردازد. در حــال حاضــر عــالوه بــر فارســی، زبان هــای 
انگلیسی، اسپانیایی، آلمانی، عربی، چینی، ترکی استانبولی، فرانسوی، 
روســی، ایتالیایــی و ژاپنــی، هــم در وب ســایت و هــم در اپلیکیشــن 
موبایــل فعــال اســت. همچنیــن سی پرشــیا همــواره در تالش اســت تا از 
طریــق راه کارهــای نویــن، بــه فــروش محصــوالت و ارائــه خدمــات خود به 
صــورت بین المللــی بپــردازد. از ایــن رو سی پرشــیا در حــال حاضــر اولیــن 
و تنهــا فروشــگاه آنالیــن فــرش دســتباف در ایــران اســت کــه عــالوه بــر 
امــکان خریــد ریالــی از طریــق شــبکه بانکــی شــتاب، خریــد بــا ارز یــورو را 
از طریــق کارت هــای اعتبــاری بین المللــی ماننــد مســترکارت و ویــزاکارت 
فراهــم کــرده اســت. همچنیــن بــرای اولیــن بــار در جهــان امــکان خریــد 
فــرش دســتباف ایرانــی بــا رمــز ارزهایــی چــون بیتکویــن و الیتکویــن نیــز 

در سی پرشــیا وجــود دارد.
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تامین کننده فرش دستباف هستید؟
همکاری با سی پرشیا، ساده، شفاف و نتیجه بخش است

اگــر تولیدکننــده یــا تامین کننــده فرش دســتباف هســتید، می توانیــد محصوالت 
خــود را از طریــق سی پرشــیا در بازارهــای داخلــی و خارجــی بــه فــروش برســانید. 
ــا سی پرشــیا ســاده، شــفاف و نتیجه بخــش اســت. در حــال حاضــر  همــکاری ب
بیــش از 40 تامیــن کننــده در سراســر کشــور بــا سی پرشــیا همــکاری می کننــد و 
ظــرف مــدت 7 ســال، ایــن مجموعــه توانســته اســت نزدیــک بــه 10,000 محصــول 
ــد  ــق در وب ســایت خــود درج نمای ــاال و اطالعــات دقی ــت ب ــا کیفی دســتباف را ب
و روزانــه بــر ایــن تعــداد افــزوده می شــود. همــکاری بــا سی پرشــیا بــدون ایجــاد 
محدودیــت و هزینــه، فرصتــی نــو را بــرای فــروش محصــوالت شــما در بازارهــای 

داخلــی و بیــن المللــی فراهــم خواهــد ســاخت.

سیپرشیادریکنگاه
آغاز فعالیت: 1395

بنیانگذاران: احسان شعاریان - داریوش اکرادی
بستر فعالیت: وبسایت فروشگاهی، اپ موبایل و بازارگاه ها

بازار هدف: ایران و سایر کشورها
محصوالت درج شده: 9000+

تعداد تامین کنندگان فعلی: 40+
رضایت مشتریان از خرید: %99.8
ویژگی های متمایز و منحصر بفرد:

•  11 زبانه و قابلیت خرید با چند ارز  
•  بزرگترین فروشگاه آنالین تخصصی در زمینه فرش دستباف  

•  ارائه محتوای غنی و باکیفیت از محصوالت  
•  فیلترهای پیشرفته و دقیق برای انتخاب فرش  

•  همکاری با تامین کنندگان در سراسر کشور  
)AR( پرو مجازی با تکنولوژی واقعیت افزوده  •  

)AI( پیشنهاد فرش با هوش مصنوعی  •  
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همکاری با ما
سی پرشــیا همــواره از گســترش ارتباطــات و ایجــاد همکاری هــای نــو اســتقبال 
می نمایــد. در صورتــی کــه زمینــه فعالیــت شــما مرتبــط بــا هر یــک از موارد زیر اســت 

و تمایــل بــه همــکاری بــا سی پرشــیا داریــد، لطفــا بــا مــا در تمــاس باشــید.

تولیدکنندگانوتامینکنندگان
اگــر تولیدکننــده یــا توزیــع کننــده فــرش دســتباف هســتید، می توانیــد محصــوالت 
خــود را از طریــق سی پرشــیا بــه فــروش برســانید. همــکاری بــا مجموعــه سی پرشــیا، 
ســاده، شــفاف و نتیجه بخــش اســت. بــرای اطــالع از شــرایط همــکاری لطفــا بــا مــا 

در تمــاس باشــید.

خریدارانعمده)همکاران،هتلها،سازمانها،...(
در سی پرشــیا شــرایط فــروش بــرای خریــداران عمــده متفــاوت اســت و بســته بــه 
حجــم ســفارش، تخفیفــات ویــژه در نظــر گرفتــه می شــود. در صورتی که شــما قصد 
خریــد تعــداد بیشــتری از محصــوالت را داریــد، جهــت آشــنایی بــا شــرایط فــروش 

عمــده بــا مــا در تمــاس باشــید.

فعالیندکوراسیونداخلی
سی پرشــیا بــرای همــکاری بــا طراحــان دکوراســیون شــرایط ویــژه ای در نظــر گرفتــه 
اســت. در صورتی که شــما فعال حوزه دکوراســیون داخلی هســتید و تامین فرش 

دســتباف بخشــی از فعالیــت کاری شماســت، بــا مــا در تمــاس باشــید.

محققین،نویسندگان،هنرمندان
معرفــی و ترویــج شایســته فــرش دســتباف و فرهنگســازی در ایــن حــوزه همــواره 
یکــی از دغدغه هــای اصلــی سی پرشــیا اســت. در همیــن رابطــه مجلــه آنالیــن 
ــی  ــردازد. در صورت ــت می پ ــن ماموری ــه ای ــه طــور تخصصــی ب »سی پرشــیا مــگ« ب
ــگارش، ترجمــه و تالیــف، ســاخت  ــه تحقیــق و ن ــه همــکاری در زمین ــل ب کــه تمای
برنامه هــای ویدیویــی، پادکســت و هــر نــوع تولیــد محتوا در رابطه بــا فرش و صنایع 

دســتی داریــد، بــا مــا در تمــاس باشــید.

راههایارتباطیباسیپرشیا:
info@cpersia.com

 +9821 44005650
تلگرام و واتساپ: 9025727577 98+

@cpersiacom :اینستاگرام، توئیتر و فیسبوک
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