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دیجی کاال یا بامیلو  ،شما کدام را انتخاب می کنید ؟
دیجی کاال یا بامیلو
امــروزه بــا گســترش فضــای مجــازی و فراگیــر شــدن اینترنــت مــردم تمایــل بیشــتری بــه راهــکار
هــای مقــرون بــه صرفــه در زمینــه خریــد و فــروش و اقتصــادی  ،فرهنگــی  ،آموزشــی و  ...را دارنــد.
مــردم تمایــل دارنــد بتواننــد بــا اینترنــت اغلــب کارهــای خــود را بــه ســادگی و بــا بیشــترین کیفیــت
انجــام بدهنــد .
در ایــن مقالــه بــه بحــث خریــد و فــروش (تجــارت اینترنتــی) میپردازیــم  .شــاید اغلــب شــما
مدیــران وب ســایت یــا بازاریابــان اینترنتــی یــا یــک کاربــر باشــید و همیشــه از خــود بپرســید بحــث
خریــد و فــروش آنالیــن در بــازار اقتصــادی ایــران بــه چــه صــورت اســت ؟ آیــا واقعــا ً کاال هــا از
کیفیــت مناســب و کافــی برخــوردار هســتند ؟
در ایــن خصــوص اظهــار مــی داریــم کــه پاســخ ســؤاالت فــوق مثبــت اســت .امــروزه زمینــه فعالیــت
تجــارت الکترونیــک در ایــران بیــش از چنــد دهــه پیــش فراهــم گردیــده اســت .بــه طــوری کــه
کاربــران میتواننــد بــا برخــورداری از یــک ســطح پیشنیــاز هــم بــه صــورت مشــارکتی و هــم بــه
صــورت مســتقالنه بــه فعالیــت در حــوزه تجــارت الکترونیــک بپردازنــد .بســیاری از اســتارت آپ هــا
در زمینــه تجــارت الکترونیــک فعالیــت خــود را راهانــدازی کردهانــد.
تجــارت الکترونیــک بــه معنــی فــروش و بازاریابــی یــک محصــول از طریــق بســتر اینترنــت مــی باشــد
.تجــارت الکترونیــک جهــت آســان ســازی و ســرعت بخشــیدن بــه معامــات اقتصــادی بــه وجــود آمــد.
یکــی از بســترهای بســیار مهــم در تجــارت الکترونیــک بســتر وب اســت .در ایــران از بســتر وب بــه
اهــداف متنــوع و متفاوتــی اســتفاده میشــود  .یکــی از ایــن اهــداف خدمــات فــروش و خریــد کاال
هــا مــی باشــد .در ایــران وب ســایت هــای معــروف و بســیار محبوبــی در زمینــه خریــد و فــروش کاال
اقــدام بــه فعالیــت کردهانــد کــه بــه معرفــی کامــل آنهــا میپردازیــم (دو فروشــگاه برتــر ایــران)

دیجی کاال ابر وب سایت فروشگاهی ایران
دیجــی کاال یــک وب ســایت بســیار محبــوب و قابــل اطمینــان مــی باشــد کــه انــواع کاالهــا بــا تنــوع
بســیار را بــه صــورت اینترنتــی بــه فــروش میرســاند  .ایــن وب ســایت دارای قابلیــت هــای بســیاری
مــی باشــد :
1 .1مقایسه چندین محصول با یکدیگر
2 .2امکان ارسال پستی محصول
3 .3وجود حساب کاربری
4 .4وبالگ و نظر دهی
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5 .5بازگردانی محصول طی فرصت  7روز
6 .6پشتیبانی مناسب
7 .7جستجوی محصول و  ...می باشد.
دیجــی کاال فعالیــت خــود را از ســال  1385بــه صــورت رســمی آغــاز کــرده اســت .ایــن ابــر وب
ســایت فروشــگاهی روزانــه  400هــزار بازدیــد دارد و حــدود  2700کارمنــد دارد.
دیجــی کاال یکــی از موفــق تریــن وب ســایت هــای فروشــگاهی در ایــران مــی باشــد  .ایــن وب ســایت
موفــق همــواره الگــوی بســیاری از افــراد جامعــه مــی باشــد .بــا گســترش محبوبیــت دیجــی کاال در
بیــن افــراد جامعــه صاحبــان محصــول و افــراد بســیاری اقــدام بــه الگوبــرداری از آن وب ســایت
کردنــد .بــه طــوری کــه راه بــرای فعالیــت وب ســایت هــای فروشــگاهی بســیاری بــاز شــد  .مــردم بــه
خریدهــای اینترنتــی و پرداخــت آنالیــن اطمینــان بیشــتری کردنــد .رابــط کاربــری وب ســایت دیجــی
کاال بــرای بســیاری از مــردم موردپســند واقــع شــد و ایــن نکتــه کار طراحــی را بــرای بســیاری از
برنامــه نویســان راحــت نمــود بــه صورتــی کــه برنامــه نویســان (طراحــی ســایت) بــا طراحــی قالــب
هــای زیبــا و شــیکی شــبیه بــه دیجــی کاال توانســتند تجربــه کاربــری را بــه خوبــی پیــاده ســازی کننــد
 .منبــع درآمــد بــه ســزایی بــرای بســیاری از صاحبــان محصــول و برنــد هــا شــد .
دیجــی کاال همــواره بــر پیــش نیــاز هــای خریــد توجــه بــه ســزایی دارد بــه طــوری کــه فراینــد حیــن
خریــد  ،بعــد از خریــد و قبــل از خریــد بســیار بــا کیفیــت و بــا اطمینــان صــورت گیــرد  .و از کلیــد
هــای موفقیــت ایــن وب ســایت همیــن مــورد مــی باشــد.دیجی کاال بــا ارائــه مقایســه  ،نظرســنجی ،
معرفــی محصــول  ،گارانتــی و ضمانــت نامــه کاال در خصــوص یــک محصــول ســعی دارد کــه کاربــر
آســان  ،ســریع  ،مطمئــن و آگاهانــه اقــدام بــه خریــد محصــول موردنظــر خــود کنــد.
یکــی از خدمــات بســیار مهمــی کــه دیجــی کاال ارائــه مــی دهــد وجــود دفتــر مســتقر در تهــران جهــت
ارائــه خدمــات پــس از فــروش نظیــر تعمیــر  ،تعویــض کاال و  ..مــی باشــد.

اما دیجی کاال چگونه توانست در مدت  12سال به نتایج بسیار مفیدی برسد؟
ایــدهی دیجــی کاال توســط دو بــرادر حمیــد و ســعید محمــدی پیــاده ســازی شــد  .ایــن دو بــرادر در
ســال  1384عکاســی دیجیتــال را پیگیــری میکردنــد ایــن دو بــرادر بــرای تهیــه دوربیــن اقــدام
بــه جســتجو در وب میکننــد و پــس از بررســی و جســتجو در ایــن خصــوص دوربیــن موردنظــر را
انتخــاب میکننــد و بــه بــازار جمهــوری مراجعــه میکننــد  .پــس از گذشــت چنــد روز پــی میبرنــد
کــه لنــز روی دوربیــن تعمیــری اســت و تصمیــم میگیرنــد وب ســایتی جهــت حــل ایــن مشــکل ایجــاد
کننــد و هــر شــخصی بتوانــد بــا آگاهــی محصــول موردنظــر خــود را انتخــاب و ســپس بــا اطمینــان از
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درســتی و مرغوبیــت کاال آن را خریــداری نمایــد.
فعالیــت اولیــه دیجــی کاال بــه صــورت فــروش دوربیــن هــا پیــش مــی رفــت کــه پــس از چنــد ســال
دیجــی کاال تصمیــم گرفــت همــه ی کاالهــای دیجیتــال را در وب ســایت خــود بــه فــروش برســاند.
همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد یکــی از مهــم تریــن اهــداف دیجــی کاال توجــه بــه فراینــد پیــش
از خریــد  ،حیــن خریــد  ،بعــد از خریــد و اطــاع رســانی دقیــق محصــول اســت و چــون دیجــی کاال
توانســت بســیار عالــی بــه وظیفــه و شــعار خــود عمــل نمایــد و همیشــه فعــال و بــه روز بــود در نتیجــه
در طــی ایــن ســال هــا توانســت محبــوب تریــن وب ســایت فروشــگاهی در ســطح کشــور شــود .
در نهایــت اوج دیجــی کاال در وب ســایت هــای خارجــی نظیــر بلومبــرگ بــه میــزان  400میلیــون دالر
ارزش گــذاری شــد و در ســال  91دیجــی کاال پیشــنهاد شــراکت شــرکت ســراوا را پذیرفــت  .بــه
دلیــل اینکــه جــذب ســرمایه گــذاری از چندیــن شــرکت خارجــی در ســراوا صــورت مــی گیــرد دیگــر
مشــکالت انتقــال ارز بــه داخــل کشــور ایــن شــرکت تاســیس شــد تــا بتوانــد همزمــان از چندیــن
شــرکت ســرمایه گــذاری جــذب کنــد و فراینــد هــای مالــی و حقوقــی را بــه صــورت تجمیــع انجــام
دهــد.
جــذب ســرمایه از طریــق شــرکت  IIICبــا تعهــد انتقــال تجربــه و دانــش بیــن المللــی ســرمایه گــذاران
در دیجــی کاال شــده اســت .

فروشگاه اینترنتی بامیلو یک فروشگاه کم سابقه
در بــاال بــه ایــن نکتــه اشــاره کردیــم کــه دیجــی کاال یــک الگــو بــرای بســیاری از افــراد شــد و راه
بــرای فعالیــت بســیاری از فروشــگاه هــای اینترنتــی بــاز کنــد .یکــی از فروشــگاه هــای اینترنتــی کــه
توانســت طــی مــدت زمــان اندکــی بــه محبوبیــت نســبی برســد فروشــگاه اینترنتــی بامیلــو اســت.
فروشــگاه اینترنتــی بامیلــو بــا هــدف ایجــاد یــک رونــد روتیــن و تجربــه عالــی بــرای همــه افــراد در
جهــت تجــارت الکترونیــک فعالیــت میکنــد.
در بامیلو انواع کاالها به فروش میرسد  .وب سایت بامیلو دارای قسمت هایی نظیر :
1 .1مقایسه
2 .2نظرسنجی
3 .3شرایط بازگشت و تعویض
4 .4مشخصات فنی و معرفی محصول
5 .5لیست عالقه مندی ها
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در این قسمت به بررسی سؤال میپردازیم که تاریخچه بامیلو چیست؟
بامیلــو توســط رامتیــن منزهیــان شــخصی آلمانــی  -ایرانــی ایجــاد شــده اســت در تیرمــاه  1393از
پــروژه هــای شــرکت راکــت اینترنــت در ایــران مــی باشــد .راکــت اینترنــت توســط بــرادران ســاویر
در اروپــا مدیریــت میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه دیجــی کاال توانســت فرصــت اشــتغال بــرای تجــارت الکترونیــک ایــران فراهــم
کنــد از ســویی دیگــر نیــز توانســت رقیبــان بســیاری بــرای خــود ایجــاد کنــد .همانطــور کــه گفتــه شــد
بامیلــو در طــی مــدت بســیار کوتاهــی توانســت بــه محبوبیــت نســبی کاربــران برســد لــذا بامیلــو بــه
عنــوان یکــی از رقیبــان دیجــی کاال میتوانــد بــه شــمار بــرود  .بــه همیــن دلیــل بامیلــو توانســت بــا
شــرکت ایرانســل نیــز یــک همــکاری در عرصــه تجــارت الکترونیــک داشــته باشــد .از دیگــر پــروژه
هــای  IIGمیتــوان بــه اســتپ  ،زود فــود و اســکانو اشــاره کــرد .
آنچه سبب موفقیت بامیلو شده است میتوان به سه مورد اشاره کرد :
1 .1پشتوانه مالی راکت اینترنت
2 .2محصوالت متنوع
3 .3طرح های مناسبتی و تشویقی
بــا وجــود  3نقطــه قــوت بــرای بامیلــو  ،ایــن فروشــگاه اینترنتــی بــه رقابــت بــا دیجــی کاال پرداخــت
و بــا تبلیغــات کلیکــی و تبلیغــات بنــری در دیگــر وب ســایت هــای پربازدیــد میــدان بــرای شــناخته

شــدن و محبوبیــت خــود را بــاز کــرد .بامیلــو حداقــل مبلغــی حــدود  50میلیــون بــرای تبلیغــات
خــود هزینــه میکنــد .بــا توجــه بــه تبلیغــات انبوهــی کــه بامیلــو انجــام داد توانســت در نهایــت یــک
ســال بــه یــک رقیــب بــرای دیجــی کاال محســوب شــود .دیجــی کاال قبــل از تولــد بامیلــو هیــچ رقیبــی
نداشــت و در عرضــه تجــارت آنالیــن یکــه تــاز در ســطح کشــور بــود امــا بــا تولــد بامیلــو دیجــی کاال ،
یــک رقیــب یافــت و همچنــان دو ســایت دیجــی کاال و بامیلــو بــه عنــوان یــک رقیــب فعالیــت میکننــد
و هــر دو دارای محبوبیــت میــان کاربــران خــود هســتند .بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد هنگامــی کــه
دیجــی کاال بامیلــو را بــه عنــوان یــک رقیــب شــناخت بــا درایــت بــه پیــش بینــی آینــده پرداخــت و بــا
عملیــات پیشــگیرانه توانســت جایــگاه خــود را در میــان کاربــران حفــظ نمایــد و همچنــان در اولویــت
باشــد.

دیجی کاال نیز  2عملکرد زیر را انجام داد :
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1 .1تبلیغات در ایستگاه های مترو
2 .2تبلیغات در وب سایت های پربازدید

نقاط ضعف دیجی کاال
بــا اینکــه فروشــگاه دیجــی کاال  12ســال اســت در حــال فعالیــت مــی باشــد امــا نســبت بــه بامیلــو
کــه چندیــن ســال اســت پــا بــه عرصــه وب گذاشــت اســت تبلیغــات کمتــر و تنــوع محصــوالت کمتــری
دارد .

نقاط ضعف بامیلو
بــا اینکــه بامیلــو یــک فروشــگاه اینترنتــی محبــوب اســت امــا دارای ضعــف هــا و نواقصــی در عملکــرد
خــود اســت کــه در ایــن قســمت بــه شــرح آن میپردازیــم بــا مــا همــراه باشــید :
بامیلــو دارای نقــص محتــوا اســت بــه طــوری کــه جزییــات مربــوط بــه یــک محصــول را بــه صــورت
ناقــص مطــرح نمــوده اســت و ناقــص بــودن بخــش نظرســنجی و نظــر دهــی و مقایســه محصــول کــه
کمــک چندانــی بــه انتخــاب محصــول توســط مشــتریان نمیکنــد.
پاســخگویی و پشــتیبانی ناقــص ؛ چنانچــه کاربــران بــا مشــکل و یــا ســؤالی مواجــه شــوند بخواهنــد
تمــاس تلفنــی داشــته باشــند بــه دلیــل خطــوط کــم یــا بــا بــوق اشــغال مواجــه میشــوند و یــا بــا صــف
انتظــار کــه ایــن مــورد وجهــه خوبــی بــرای کاربــران نخواهــد داشــت.
بســته بنــدی نامناســب محصــوالت کــه گاهــا یــا بســته بــزرگ اســت و یــا کوچــک کــه ایــن مــورد باعــث
ایجــاد یــک تجربــه نامناســب بــرای کاربــران میشــود.

تهدید ها برای بامیلو
بــا توجــه بــه اینکــه بامیلــو یــک فروشــگاه مــد و لبــاس نیــز مــی باشــد و تنــوع محصــوالت خوبــی
دارد امــا گاهــا بــه دلیــل نواقــص عملکــردی خــود و بــا وجــود تهدیدهایــی بــرای بامیلــو ممکــن اســت
جایــگاه و بــازار خــود را از دســت بدهــد.
بــا توجــه بــه تولــد رقبــای جدیــد در زمینــه مــد و لبــاس نظیــر فروشــگاه اینترنتــی شیکســون –
بایکــس کــم کــم تهدیــد هایــی بــرای رقابــت بــا بامیلــو افزایــش مییابــد.
بــا توجــه بــه اینکــه بامیلــو خــود یــک رقیــب بــرای دیجــی کاال محســوب میشــود وب ســایت هایــی
دیگــر هــم رقیبــان بامیلــو هســتند
وب ســایت هــای بــاال کــه بــه گونــه ای تهدیــد بــرای دیجــی کاال محســوب میشــدند  ،امــا خــود نیــز
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دارای نواقصــی هســتند کــه از ایــن میــان میتــوان بــه تبلیغــات کــم و تنــوع کــم محصــوالت اشــاره
کــرد.
بامیلــو خــود دارای تنــوع محصــوالت بســیاری اســت و همیــن مزیــت ســبب میشــود کاربران بیشــتری
بــه بازدیــد از ایــن وب ســایت بپردازند.
در حــال حاضــر دیجــی کاال صرف ـا ً بــه توزیــع و فــروش کاالی هــای دیجــی کاال بســنده نکــرده اســت
بلکــه در فــروش لــوازم آرایشــی و بهداشــتی نیــز گام برداشــته اســت.

آمار و ارقام برای بامیلو و دیجی کاال
در زیــر بــه بررســی آمــار و ارقــام در خصــوص دو وب ســایت دیجــی کاال و بامیلــو
میپردازیــم :
از نظــر رتبــه الکســا  :ســایت دیجــی کاال دارای رتبــه الکســا  2اســت در حالــی کــه بامیلــو دارای رتبــه
الکســای  19اســت
از نظــر بــک لینــک  :دیجــی کاال دارای  5470000بــک لینــک اســت در حالــی کــه بامیلــو دارای
 1830000بــک لینــک اســت .
از نظــر متوســط زمــان وب گــردی کاربــران  :کاربــران در ســایت دیجــی کاال  10دقیقــه وقــت صــرف
میکننــد .در حالــی کــه در وب ســایت بامیلــو ایــن میانگیــن عــدد  4:30دقیقــه اســت .
از نظــر تنــوع کاال  :بــه تدریــج بــه تنــوع کاال هــای دیجــی کاال اضافــه میشــود در حالــی کــه بامیلــو از
ابتــدا دارای کاالهــای بســیار متنوعــی اســت .
توجــه بــه خدمــات پــس از فــروش  :دیجــی کاال بــه عنــوان وب ســایتی کــه بــا هــدف کیفیــت قبــل
از فــروش  ،بعــد از فــروش و حیــن فــروش فعالیــت میکنــد بســیار بــه خدمــات پشــتیبانی پــس از
فــروش پایبنــد اســت بــه گونــه ای همانطــور کــه در بــاال ذکــر شــد یــک دفتــر جهــت تعویــض تعمیــر
و  ...کاال هــا ایجــاد کــرده اســت تــا کاربــران بــه صــورت حضــوری بتواننــد مراجعــه داشــته باشــند.
ایــن در حالــی اســت کــه بامیلــو بــه هیــچ عنــوان خدمــات پــس از فــروش نــدارد
اســتراتژی اســتفاده از تبلیغــات  :در ایــن زمینــه بایــد عــرض کنیــم کــه دیجــی کاال تبلیغــات نســبتا ً
کمــی در برابــر وب ســایت بامیلــو دارد و نشــان دهنــده ایــن اســت کــه بامیلــو صرفـا ً بــا هزینــه هــای
بســیاری کــه در خصــوص تبلیغــات خــود کــرده اســت توانســته اســت جایــگاه خــود را بیابــد.
ارائــه تخفیــف بــرای جــذب مشــتری  :دیجــی کاال از ایــن قابلیــت بســیار کــم اســتفاده میکنــد .در
حالــی کــه بامیلــو از طــرح هــای تشــویقی و مناســبتی بســیاری جهــت جــذب مشــتری اســتفاده میکنــد.
مــدت زمــان رســیدن بــه جایــگاه فعلــی  :ایــن نکتــه بســیار مهــم تلقــی میشــود کــه وب ســایت
دیجــی کاال در مــدت زمــان  8ســال توانســت بــه ایــن جایــگاه محبوبیــت و رتبــه الکســا برســد در
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حالــی کــه بامیلــو بــا تبلیغــات و اســتراتژی هــای مدیریتــی از جملــه تبلیغــات در مــدت زمــان  8مــاه
توانســت بــه محبوبیــت برســد.
تعــداد دانلــود اپلیکیشــن  :دانلــود هایــی کــه از وب ســایت دیجــی کاال شــده اســت بــه بیــش از 1
میلیــون میرســد در حالــی کــه تعــداد دانلــود هــای اپلیکیشــن بامیلــو بــه  50هــزار میرســد.
شــایان ذکــر اســت بــا توجــه بــه امــار و ارقــام بــاال متوجــه مــی شــویم دیجــی کاال همچنــان میــان
کاربــران محبــوب اســت و کاربــران بــه دیجــی کاال اطمینــان دارنــد .
یکــی از کارهــای بســیار مناســبی کــه دیجــی کاال توانســت بــه نحــو عالــی انجــام دهــد ایــن اســت در
ابتــدای شــروع بــه کار دیجــی کاال در ســال  1385اینترنــت ایــن همــه گســترده نشــده بــود و حتــی
در بســیاری از شهرســتان هــای اســتان تهــران دسترســی بــه تجهیــزات واقع ـا ً دشــوار بــود و لــذا
اگــر شــرایط بــرای افــراد فراهــم میبــود اطمینــان بــه خریدهــای اینترنتــی اص ـا ً وجــود نداشــت و
یــا بســیار کــم بــود .
بــه همیــن ســبب دیجــی کاال توانســت فرصــت را بــرای مشــتریان و کاربــران و بــرای تأمیــن کننــد
و صاحبــان مشــاغل بــاز کنــد  .دیجــی کاال وب ســایت موفقــی در آن شــرایط در ایــران بــود کــه
توانســت بــرای بســیاری از اســتارت آپ هــا الگــو بشــود چــه بــه لحــاظ نحــوه و روش کار وب ســایت
هــای فروشــگاهی و چــه بــه لحــاظ تجربــه کاربــری در اســتفاده از طراحــی مناســب بــرای مهندســان و
برنامــه نویســان.

امــا در پاســخ بــه اینکــه آیــا دیجــی کاال را انتخــاب کنیــد یــا بامیلــو را بایــد بگوییــم شــما
میتوانیــد بــا توجــه بــه مــوارد زیــر ایــن تصمیــم را اتخــاذ کنیــد :
1 .1دیجی کاال سابقه فعالیت بیشتری نسبت به بامیلو دارد
2 .2دیجی کاال نسبت به بامیلو کاال ها را نهایت  2تا  5روز کاری به دست مشتریان میرساند.
3 .3پشتیبانی دیجی کاال  24ساعته و همیشه پاسخگو هستند
4 .4بامیلــو دارای تنــوع کاالهــای بســیاری اســت کــه دیجــی کاال از ایــن تنــوع برخــوردار نیســت.در
آینــده متنــوع تــر میشــود.
5 .5اپلیکیشــن هــای دو وب ســایت دیجــی کاال و بامیلــو هــر دو بــه یــک نحــو ارائــه ســرویس میدهند
و از لحــاظ راحتــی کار هر دو یکســان هســتند.
6 .6بامیلو وب سایتی جدید است که اجناس را با قیمت کمتری ارائه می دهد.
7 .7دیجــی کاال بــدون تبلیغــات هنگفــت و در شــرایط بســیار نامناســب جامعــه رشــد کــرد امــا بامیلــو
در زمانــی رشــد کــرد کــه مســیر و فرصــت برایــش بــاز شــده بــود و بــا اســتراتژی توانســت
محبــوب شــود.
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در حــال حاضــر فقــط فروشــگاه بامیلــو توانســته اســت رقیــب اصلــی دیجــی کاال بــا فعالیــت ده ســاله
آن شــود.
تیــم طراحــی ســایت (طراحــی وب ســایت) و ســئو (بهینــه ســازی ســایت) از شــما بســیار متشــکر
مــی باشــد کــه تــا پایــان ایــن مقالــه همــراه مــا بودیــد چنانچــه شــما هــم نســبت بــه دو وب ســایت
دیجــی کاال و بامیلــو دچــار پرســش و پاســخ بودهایــد و یــا عالقــه منــد بــه تحلیــل ایــن وب ســایت هــا
بودهایــد امیــدوارم ایــن مقالــه بــه میــزان کافــی بــه شــما کمــک کــرده باشــد و بهــره الزم را بــرده
باشــید و پیشــنهاد مــی نماییــم مقالــه اســنپ یــا تپســی (تپســی یــا اســنپ) را مطالعــه نماییــد .
شما هم میتوانید در جایگاه دیجی کاال یا بامیلو قرار بگیرید !
دیجی کاال با فروش دوربین شروع کرد
ایده شما چی می باشد؟
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