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 چکیده

نها شامل نه ت ه واینترنت بیان کرد قیاز طرانجام هرگونه امور تجاری بصورت آنالین و  توانمیتجارت الکترونیکی را 

 تیریدم از کاالها، یبردارصورتهای فعالیت تجاری، مانند خریداری، که سایر جنبهخرید و فروش از طریق اینترنت است بل

یکی از مباحث بسیار مهم . گرفته استجایی کاالها و همچنین خدمات پس از فروش را در بر تولید و تهیه و توزیع و جابه

مش زیبا باشد، نا اشقیافهدوست دارد ، ددهمیانسان زیبایی را در همه شئون زندگی دخالت  ،بحث مدگرایی است عصر حاضر

ه است خالقان یوهیشماهیت مد، زیبایی و سبک و  را فرا گیرد. اشیزندگاز زیبایی تمام  یاهاله خواهدیم زیبا باشد و خالصه

و نحوه  ندهانقش برپژوهش  در این آنالین باشد. هایفروشگاهو  سان و بسیار خوبی برای بازاریابیآموضوع  رسدیمکه به نظر 

ج بدست آمده نتای .ه استگردیدبررسی ی دیجی استایل اینترنتفروشگاه مد در فضای مجازی و  بهدر گرایش آنها  یرگذاریتأث

 .رگذارندیتأث دیجی استایل گرایش به مد در بین مشتریان فروشگاه مجازی پوشاک برندها در که دهدیمنشان 

 

 پوشاک مد، برند،، ینترنتیا دیخرتجارت الکترونیک،  کلمات کلیدی: 

 

Abstract 
 

Electronic commerce can be expressed as carrying out any kind of commercial affairs 

being online or through the internet. Not only includes sales and purchase through the internet, 

but it also consists of other commercial activity aspects. Production, preparing, distribution and 

transmitting management of commodities as well as after sale services. Fashion tendency is 

one of the most controversial issues of all eras. Human being interfere aesthetics in all life 

affairs. Desire to have a beautiful face, nice name and in summary an individual desires that 

beauty surrounds all his life. Fashion origin is beauty, method and innovative procedure which 

seems to be an easy and perfect issue regarding online marketing and sale. In this research, the 

brands role on fashion tendency in virtual area and Digi Style virtual garment store has been 

investigated. Results illustrate that brands have affected customers fashion tendency of Digi 

Style’s garment store.  
 

Key words: Electronic commerce, Online shopping, Fashion, Brand, Garments  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Takestan Institution of Higher Education 

 

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requierments for the Degree of 

M.Sc in Business Manager-Electronic Commerce 

 

 

Title: 

The effect of brands in tendency to the fashion                                                                     

(Case Study: Customers of Digi Style virtual garment 

store) 

 

Supervisor: 

Dr. Mousa Ahmadi 

 

56TAdvisor: 

Dr. Mohsen Torabian 

 

56TBy: 

Seyed Mohammad Ali Yazdani 

 

 

September 2018  

 


