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6. Final thoughts

In analyses of Internet-enabled customer value,
Wheeler (2002) argues that the key challenge of e-
commerce is to convert enabling technologies into
opportunities for creating customer value, andWells
and Gobeli (2003) propose that the interaction
between customizability and online products pro-
vides an ideal opportunity to create customer value.
While there exist numerous Internet strategies of
technology-enabled value, the framework devel-
oped in this article emphasizes the extensive
potential of mass-customized e-consumer services,
and the challenges and opportunities of cross e-
tailing in an integrated marketplace. Ultimately, as
the Internet marketplace advances toward common
standards driven by industry-wide XML initiatives,
the ability to fully exploit cross e-tailing opportuni-
ties will depend, in large part, on the ability of e-

consumer service providers to effectively imple-
ment comprehensive strategies that facilitate the
selling of mass customized solutions.

6. مطالب نھایی

در تحلیل ھای ارزش مشتری اینترنتی، ویلر این گونه 
استدالل می کند که چالش کلیدی تجارت الکترونیکی، تبدیل 

تکنولوژیھای محرک به فرصتھایی برای ایجاد ارزش مشتری 
است و ولز و گوبلی پیشنھاد می کنند که تعامل بین 

سفارشی سازی و محصوالت آنالین فرصتی ایده آل برای 
خلق ارزش مشتری ، به وجود می آورد. اگرچه استراتژیھای 

اینترنتی متعددی برای ارزش تکنولوژی وجود دارد، اما 
چارچوب ارائه شده در این مقاله بر پتانسیل گسترده خدمات 

سفارشی انبوه مصرف کننده الکترونیکی و چالش ھا و 
فرصتھای خرده فروشی الکترونیکی متقابل در یک بازار ادغام 

شده تاکید می کند. نھایتاً با پیشرفتھای بازار اینترنت در 
راستای استانداردھای عمومی برگرفته از ابتکارات صنعتی 

XML ، توانایی بھره برداری کامل از فرصتھای خرده فروشی 
الکترونیکی متقابل تا حد زیادی به توانایی ارائه کنندگان 

خدمات مصرف کننده الکترونیکی برای اجرای موثر 
استراتژیھای جامع بستگی دارد که فروش راه حل ھای 

 . سفارشی انبوه را تسھیل می نمایند
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