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ترین شرکت فروش  دو برادر که در بازار تهران و حین خرید دوربین دیجیتال کاله سرشان رفته، امروز خالق بزرگ

مختلف از میلیون دالر اعالم کرده و منابع  051نامه اکونومیست ارزش سایت آنها را  آنالین در ایران هستند. هفته

 گویند. میلیون تومان کاال در این شرکت سخن می 011احتمال مبادله روزانه یک میلیارد و 
 
 

 

کاالدیجیمدیران

 وکار کسب این وارد عجیبی شکل به هستند، کاال دیجی شرکت مالک که( حمید و سعید) محمدی برادران

 ارزش دالر میلیون 051 از بیش آنها شرکت امروز اما ندارند باالیی سال و سن برادر دو هرچند. اند شده الکترونیکی

 محمدی برادران چند هر کرد؛ اعالم دالر میلیون 051 را کاال دیجی ارزش پیش چندی اکونومیست نامه هفته. دارد

 .ارزد می اینها از بیش آنها تاسیس تازه شرکت معتقدند

 :دهند می شرح گونه این را کاال دیجی اولیه ایده گیری شکل ماجرای محمدی وسعید حمید

 و داشتیم زیادی عالقه دیجیتال عکاسی به دو هر. گذشت می سالی چند ما التحصیلی فارغ از و 0831 سال در»

 عکاسی که بود زمانی دقیقاً. نداشتیم ای حرفه عکاسی تجهیزات البته. کردیم می پیگیری را دیجیتال عکاسی کمابیش

 اینترنت در نتیجه در. نداشت وجود حوزه این در زیادی فنی اطالعات ولی بود تغییر حال در دیجیتال به آنالوگ

 عکاسی حوزه در خارجی تخصصی سایت یک با. کردیم شروع را دیجیتال عکاسی و ها دوربین درباره وجو جست



 انتخاب را موردنظرمان دوربین بهترین نهایت در و خواندیم را هایش مقایسه و ها بررسی و نقد شدیم، آشنا دیجیتال

 «.خریدیم تهران جمهوری بازار از و کردیم

. دارد اشکال دوربین این کردیم احساس استفاده روز چند از بعد»: دهند می ادامه گونه این محمدی برادران

 تفاوت بودیم دیده دوربین آن از اینترنت در که هایی نمونه با شده ثبت تصاویر اما کجاست کار اشکال دانستیم نمی

 دوربین روی لنز. است متفاوت باشد، آن روی باید که ای نمونه با دوربین همراه لنز فهمیدیم مدتی از بعد. داشت

 که ای تجربه و اطالعات با خوشایند اتفاق یک. بود ناخوشایند بسیار ما برای اتفاق این. بود شده تعمیر و دوم دست

 تجربه این. نبود هم اعتماد قابل خیلی که سنتی شکل به خرید تجربه با ناخوشایند اتفاق یک و بودیم کرده کسب

 «.شد ما برای تجاری ایده یک جرقه

 حوزه این در مطالعه به کردیم شروع 0835 سال»: شود می زده گونه این کاال دیجی شرکت اولیه جرقه ترتیب این به

 هم همزمان خواستیم می. گرفت شکل دیجیتال کاالی اینترنتی فروش و بررسی و نقد حول کاال دیجی تجاری مدل و

 به هم و کنند بررسی را کاالها متخصص یک مانند بتوانند تا کنیم کمک مان مخاطب اطالعات سطح رفتن باال به

 عکاسی دوربین و موبایل محصولی گروه با کاال دیجی ایده این با. کنند خریداری امروزی و اصولی درست، شیوه

 برادر اداری آپارتمان در را کار بود، نفر هفت مجموع در که سختکوش و کوچک تیم یک با.کرد کار به شروع

 متفاوتی های سرویس با و تدریج به. کردیم فعالیت آنجا در سال یک و کردیم شروع سعدی خیابان در ترمان بزرگ

 اضافه را فروش های قابلیت رفته رفته. رفت باال سایت بازدید و شد استقبال کاال دیجی از شد، می ارائه روز هر که

 اینکه تا کردیم می اضافه شده عرضه کاالهای سبد به را محصول جدید های گروه بار، یک ماه چند هر. کردیم

 با پس س. کنیم تقویت بازاریابی و محتوا تولید حوزه در را تیم و دهیم پوشش را دیجیتال کاالهای تمام توانستیم

 افزاری نرم فورم پلت مثل الکترونیک تجارت زیرساختی مسائل به روزانه های سفارش تعداد و بازدید افزایش

 گسترش و رشد در زیادی تاثیر که شد تولید و طراحی کاال دیجی تیم توسط مورداستفاده فورم پلت. پرداختیم

 «.داشت فروشگاه

 یک روزانه منابع، برخی گفته به و دارد کننده بازدید نفر هزار 151 روزانه کاال دیجی شرکت سایت حاضر حال در

 .شود می داده سایت این به کاال سفارش تومان میلیون 011 و میلیارد
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