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 مذاکره و کسب و کارارتباطات، من مجتبی شیخ علی هستم، مدرس  سالم، 

م و مباحث مهدر کتابی که پیش رو دارید تصمیم دارم به صورت فشرده و کوتاه شما را با 
 بازاریابی و فروش آشنا کنم. ،کاربردی در کسب وکار

کتاب چگونه بیشتر بفروشیم، به صورت رایگان در فضای مجازی منتشر شده 
 است.

 به اشتراک بگذارید. با دوستانتانخوشحال میشویم پس از مطالعه آن را 
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 داستاین پیش از رشوع

بود که برای  Gaylord opryland از مشتریان ثابت هتلمنمی، یکی کریستینا مک

 نایستیرک وآمد داشت.شرکت در یک کنفرانس سالانه به مدت سه سال، دائم در این هتل رفت

در هر بار اقامت خود شیفته یکی از وسایل اتاقش شده بود؛ ساعتی که موسیقی بسیار ملایم 

از آن « اسپا»همان بخش یا و آرامش

گوید او در این مورد میشد. پخش می

طور ام که اینشاید فکر کنید من دیوانه»

اما منطق این « ام.پیگیر یک ساعت شده

علاقه این بود که او با صدای زنگ این 

 .تری داشتساعت خواب بسیار آرام

  

در مدت این سه سال، کریستینا سعی کرد 

گاهی پیدا درفروشعین این مدل ساعت را 

. بعد از اینکه در یکی از کند، اما موفق نشد

 آخرین سفرهایش در صفحه توییتر هتل

Opryland   پیغام گذاشت، امید خود را

کاملا از دست داد. او در پیغام خود نوشته 

ا تواند دقیقا همین ساعت رخوابد. کجا میبود با ساعتی که در اتاقش دارد، خیلی بهتر می

عموم  این نوع ساعت در دسترس متأسفانهکه  پیدا کند؟ مسوولان هتل در پاسخ به او گفتند
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وجود دارد. کریستینا با ناامیدی   Amzn.to/ADMXzL   نیست، اما مشابه آن در آدرس

 .کندعنوان کرد که این مدل پیشنهادی موسیقی اسپا پخش نمی

تسلیم شد و این خواسته خود را رها کرد و برای شرکت در کنفرانس،  درنهایتکریستینا 

اما وقتی ؛ ترک کرد هتل را

بعد از تمام شدن کنفرانس 

به اتاقش برگشت، دید 

ساعت دیگری هم در اتاق 

جای گرفته که روی یکی از 

ای به اسم خودش نامه هاآن

گذاشته شده است. در نامه 

 نوشته شده بود:

اعت با سکریستینا، از اینکه ما را در توییتر دنبال کردید، سپاسگزاریم. امیدواریم از این »

 «.صدای اسپا در خانه خود لذت ببرید. اگر به چیزی احتیاج داشتید، لطفا به ما اطلاع دهید

فرصتی را که یکی از  Opryland هتل

مشتریان دائمی هتل از آن لذت برده بود، 

با این اقدام، نه تنها  هاآنخوبی شناسایی کرد. به

این مشتری را تا آخر عمر به خود جذب کردند، 

ه باعث شدند هر کس دیگری از اطرافیان بلک

کریستینا )و حتی فراتر از آن( که این داستان را 
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 .بشنود، حس خوبی نسبت به این هتل داشته باشد

مات هایی هستند که بر خدشما ثابت کردید که هنوز شرکت»کریستینا در پاسخ نوشت: 

نسبت به هتل شما داشته  العادهارزنده متمرکزند و باعث شدید تا آخر عمر احساسی فوق

 «.باشم

 اگر شما جای این خانم بودید چه حسی داشتید؟
 آیا حاضر بودید این هتل را با هتل دیگری عوض کنید؟

امروزی، دنیای مشتری مداری و مشتری نوازی است، در دنیای امروزی  وکارکسبدنیای 

ی هایتجربهموفق باشند و در مدار قدرت باقی بماند که بتوانند  توانندمیی هایشرکت

 را برای مشتریان خودشان ایجاد کنند. بخشلذت

مشتری علاوه بر مراجعه مجدد، تبدیل به تابلوی تبلیغاتی  شودمیاین تجربه ها باعث 

متحرکی بشود که همه جا و به همه کس، در خصوص سازمان شما و محصولات شما خواهد 

 .اندفتهرفت. این همان کاری است که بسیاری از برندهای معتبر در دنیا و ایران از آن بهره گگ

 

 

 

 هستند. بخشلذت هایتجربهعاشق  هامشرتی
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 سالی است که مبحث مدیریت تجربه مشتریان 51شاید بتوان گفت حدود 

 (CEM / Customer Experience Management)  مطرح است اما از آن زیاد

 که بر روی این موضوع فعالیت داشته باشد. مینیبیمصحبت نشده و کمتر شرکتی را 

 ،شودمیبسیار شنیده  CRMیا همان مدیریت تجربه مشتریان، واژه  CEMدر کنار 

ابزاری باشد در  تواندیم CRMگفت،  جرئتبهشاید بتوان  -مدیریت ارتباط با مشتریان - 

کرده و  ترمشعوفمشتریان خود را  توانیممی، ابزاری که با کمک آن CEMخدمت 

 بیشتری برای مشتریان ایجاد کنیم. تربخشلذت هایتجربه

اشد. متفاوت ب تواندمی وکاریکسببرای مشتریان بسته به هر  بخشلذتایجاد لحظات 

اص و خ هایوشرتصور بفرمایید شرکتی که کارش فروش فرش و مبل در ایران است، با 

، مبل توسط شرکت و کارگرهای شرکت که کندمیارائه  هامشتریمبل را به  ایالعادهفوق

تقل ، منانددیدهآموزشآداب رفتاری نیز کاملاً  ازنظرهمه لباس متحدالشکل دارند و البته 

 .شودمی

گان یکاملاً را صورتبهو فرش یا مبل را  گیردمیبعد شرکت با مشتری تماس  یک سال

 وجهچیههب. در پروسه جابجایی، کارگرها کندمی افتیدربرای شستشو و نظافت از مشتری 

 حق دریافت انعام را ندارند.

برای مشتریان این شرکت  بخشلذتمنجر به ایجاد تجربه  تواندمیساده  یهااقدامهمین 

 شود.
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که  برای مشتریان بگویم این است بخشلذتدر ایجاد تجربه  توانممیکه  یانکتهبهترین 

 باید نقشه سفر مشتری را طراحی کنید.

 

  نقشه سفر مشتری چیست؟ پرسیدمی حتما  

که ممکن است مشتری با او  ،و یا هر فردی در سازمان شما اینقطهبه زبان ساده، هر 

 ارتباط برقرار کند.

لازم است از  این کاربرای 

بیرون شرکت شروع کنید و 

تا زمان خروج بررسی کنید 

که یک مشتری از چه 

 .کندمینقاطی عبور 

مشتری به  مثالعنوانبه

ما سر میزند و  سایتوب

ان و با یکی از کارشناس گیردمی. با شماره تماس کندمیآدرسی و شماره تلفن را یادداشت 

ر و در بدو ورود د کندمیضوری به شرکت مراجعه ح صورتبه. کندمیمرکز تلفن صحبت 

نتظر . در سالن انتظار دقایقی را مپرسدمی سؤالو از او  بیندمیاتاق نگهبانی، فرد نگهبان را 

 ...و  ماندمی
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مرکز  ، کارشناسسایتوبدر متن بالا در چندین نقطه مشتری با شرکت ما در ارتباط بود، 

 ...اتاق انتظار و تلفن، اتاقک نگهبانی، نگهبان، 

و به  نندکمیکه به دنبال خلق تجربه مشتری هستند به تمام این نقاط توجه  هاییسازمان

ی را بخشلذتلحظات  توانندمیکه در هرکدام از این نقاط چگونه  اندیشندمیاین موضوع 

 برای مشتریان ایجاد کنند.

، یتجربه مشتری و ایجاد کند در حوزه شناخت مشترهای آتی نیز به شما کمک میفصل

 دانش و نکات لازم را بیاموزید.

 در ادامه با من همراه باشید.
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 مشرتی مداری یا مشرتی نداری؟

جدید، نگهداری و  مشتریان جذبدر کنار  هاسازمان، برای وکارکسبدر دنیای امروز 

 برخوردار است. ایویژهبازگشت دوباره مشتریان نیز از اهمیت 

ضروری یک بازاریاب و فروشنده،  هایدانستهاز  از اصول اولیه جذب و نگهداری مشتری و

 است. ارتباط با مشتریان هایمهارتموضوع 

 مطمئناً ندارند،  هامشتریبا  ایحرفهرفتار مطلوب و  هاآن هایفروشندهکه  هاییسازمان

موضوعی است که  ترینضروریدوام چندانی هم نخواهند داشت. مشتری مداری اولین و 

 .ودشمیرفتار با مشتریان شروع  هایمهارترعایت کند و این مهم، از  هاآنهر سازمانی باید 

 :گویدمیوجود دارد، این قانون  وکارکسبقانون مهمی در حوزه فروش و 

  هاندهفروشاگر مشتری از خدمات و محصولات شرکت شما ناراضی باشد اما از رفتار 

 .دگردبازمیمجدداً به سازمان شما  زیاداحتمالبهو کارکنان سازمان راضی باشد، 

  هاهفروشنداگر مشتری از خدمات و محصولات شرکت شما راضی باشد اما از رفتار 

دیگر به سازمان شما مراجعه  زیادحتمالابهو کارکنان سازمان ناراضی باشد، 

 .کندمین
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سازمان،  به یک هامشتریموسسه راکفلر نتایج جالبی را در خصوص علت بازنگشتن مجدد 

 منتشر کرده است:

 5% اندمرده 

 3% و با ما کاری ندارند اندرفته 

 51%  کنندمیجدید کار  هایشرکتبا 

 51% از خدمات ما ناراضی هستند 

 86%  اندداشتهو نارضایتی از رفتار کارکنان  تفاوتیبیاحساس 

 

 برداشت اولیه؟!

، کندمیو با فروشنده یا کارمندی ملاقات  شودمیزمانی که یک مشتری وارد سازمان شما 

 ملاکی برای برداشت اولیه. شودمی. این ظاهر بیندمیرا  ظاهر آن فروشندهدر وهله اول، 

 .ودشمی ترسهلاگر ظاهر مناسب باشد برداشت اولیه مثبت بوده و ادامه همکاری بسیار 

، ظاهر و لباس فروشنده است، وضعیت گذاردمی تأثیرکه در برداشت اولیه مشتری  یموارد

و موهای فروشنده است، وضعیت روحی و روانی فروشنده مانند  سروصورتآرایش و 

 است. مشاهدهقابل ظاهر فروشندهگرسنگی و ... که در خوشحالی یا عصبانیت، خستگی و 

در سازمان سعی کنید از لباس یکسان و فرم استفاده نمایید، این موضوع به  کنممیپیشنهاد 

 .بخشدمیسازمان هم هویت مطلوبی 
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و  و همچنین وضعیت آرایش آقایانپیشنهاد دوم قوانینی است که برای اصلاح سروصورت 

د و بایستی همیشه مرتب باش آقایاندر شرکت است. فراموش نکنید صورت  هاخانمپوشش 

ب غلیظ پسندیده و مناس هایآرایشهم باید بسیار خفیف باشد و استفاده از  هاخانمآرایش 

 نیست.

هم بندی را قید کنید، بهتر است در کنار درب  هاکفشدر این قوانین برای نظافت و تمیزی 

ا واکس یشان رهاکفشاشته باشید تا کارکنانتان قبل از ورود ورودی یک دستگاه واکس د

یتان هاکفشبه  حتماً بزنند. این قانون برای فروشنده هم ثابت است، قبل از شروع فروش، 

 در مرکز توجه دیگران است. هاکفشداشته باشید، زیرا  ایویژهتوجه 

صدا  باناما ر هامشتری حتماًید، بگذار هامشتریبرای ارتباط اولیه با پیشنهاد سوم، قوانینی 

بزنید  بخندلکنید و از پیشوندهای زیبا مانند جناب آقای و ... استفاده کنید، در ابتدای ملاقات 

با  تانیهاتصحبباشید و در  قدمشیپرا تحویل بگیرید، سعی کنید در سلام  هاآنو با گرمی 

 مشتری، ارتباط چشمی را فراموش نکنید.

برخورد کنید، به گونه  هامشتریبا همه  خاص دوست و یک فردپیشنهاد چهارم، مانند یک 

صور کنید ت گونهنیایا  دیشناسیمصحبت کنید که گویی این فرد را چندین سال است که 

که این فرد یکی از دوستان صمیمی شماست، حال با دوست صمیمی خودتان چگونه رفتار 

 ؟دیکنیم

ررسی را ب بیندمیکه مشتری در بدو ورود  ییهاقسمتسازمان و  یهایرودوپیشنهاد پنجم، 

نگهبانی  اگر اتاقک مثالعنوانبهکنید و کاری کنید این نقاط در بهترین حالت ممکن باشد. 

 دارید، این اتاقک را در بهترین حالت ممکن مرتب نمایید.
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 .گوشتان را به مشتری بدهید

 ایرفهح هایفروشندهرا یاد بگیرد.  گوش دادننیز  ایحرفه صورتبهباید  ایحرفهفروشنده 

مشتری  ایهحرفو  مناسب ییهاسؤالبا پرسش  کنندمیبیشتر از اینکه صحبت کنند سعی 

ر برا بشناسند و  نیازهای دقیق مشتری، هاصحبترا به صحبت وادار کنند و در خلال این 

 محصول را پیشنهاد کنند.، بهترین اندشناختهنیازهایی که  اساس

 

 مشتری مداری یدهایدونبایبا

 هانیا حرف نزنید. همه بلندبلنددر حضور مشتری با همکارانتان شوخی نکنید، نباید اول: 

برداشت اولیه مشتری نسبت به شما مخدوش شود و احتمال فروش شما  شودمیباعث 

 .دیآیمپایین 

 

 متأسفانه» بگویید: توانیدمیندهید، اگر جنسی را موجود ندارید  یاکلمهتکپاسخ  نباید دوم:

نداریم، اگر موافق باشید محصول مشابهی را به شما نشان  یموجود فعلاًاین محصول را 

 «نداریم»کلمه بلدند  کیفقط در این مواقع  هافروشندهبرخی « بدهم.

 

برای  یاندهفروشافتاده به سراغ  در مورد دیگران بدگویی نکنید. برایتان اتفاق نباید سوم:

ن آن . پس از رفترودیمو مشتری  کندمیخرید بروید، فروشنده با یک مشتری کمی بحث 
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ن ، آخر ایاندشده فرهنگیبمردم چقدر » دیگومیو  کندمیمشتری، فروشنده رو به شما 

 «هم شد مشتری، چهارتا مشتری مثل این داشته باشیم، کل روزمان خراب است.

 را بزند. هاحرفچه حسی دارید؟ احتمال دارد که این فروشنده پشت سر شما هم همین 

ارتباط با مشتریان نکات بسیار زیادی وجود دارد که از حوصله این  هایمهارتدر خصوص 

می کنم اگر می خواهید در این خصوص بیشتر بدانید، یشنهاد پکتاب کوتاه خارج است. 

حتماً در دوره های تخصصی این حوزه شرکت کنید. )می توانید در گوگل سرچ کنید دوره 

 ت های حرفه ای ارتباط با مشتریان(مهار
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 بفروشیم؟ هاآنمنافع چیست و چگونه 

 هاآن نیمتوامیزمانی که قرار است محصول یا خدماتی را به مشتری بفروشیم، به سه حالت 

 معرفی کنیم:

به  موارد مختصشامل هر نوع اطلاعات و  هاویژگی محصول: هاویژگیمعرفی  -5

 ، مشخصات فنی، قیمت و ...یبندبستهمحصول یا خدمات است. مواردی مثل 

، آن چیزی است که محصول و خدمات ما دارد اما رقبای هاتیمز :هاتیمز معرفی  -2

 ما آن را ندارند.

 .شودمیمنافع آن چیزی است که عاید مشتری  معرفی منافع: -3

ول که این محص شودمیدر ذهنش ایجاد  سؤالدارد، این  تصمیم به خریدزمانی که مشتری 

 قدمکی معرفی کند یخوببهرا  منفعت یا خدمت چه نفعی برای من دارد و اگر فروشنده بتواند

 .شودمیبه نهایی شدن فروش نزدیک 

 :دهیممیموارد بالا با مثالی در خصوص یک کولرآبی بیشتر توضیح 

 است. مترسانتی 16*06است و ابعاد آن  0666 کولرآبیاین  :هاژگیوی

بوده و مصرف برق کمتری  ترکوچکابعاد این کولر نسبت به کولرهای مشابه  :هامزیت

 دارد

جابجا کنید، علاوه بر خنکی خوبی که در تابستان  توانیدمی راحتیبهاین کولر را  منافع:

 .دهیدمیمتری هم ، پول برق ککندمیبرایتان ایجاد 
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در معرفی محصول توان خود را در وهله اول صرف معرفی منافع  ایحرفهفروشنده خوب و 

 .کندمیصحبت  هاویژگیاگر نیاز بود در خصوص  درنهایتو  هامزیت بعدازآنو 
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 مشرتی را متقاعد کرد؟ توانیمچگونه 

 انمتومی، این است که چطور مذاکره فروشو  وکارکسباساسی در حوزه  هایسؤالیکی از 

 کنم؟ متقاعدمشتری را سریع 

بر ه بتواند اصولی را بیابد ک ایفروشندهاگر  مطمئناً ست و هافروشندهبسیاری از  سؤالاین 

 ته باشد.نیز داش فروش بیشتر و بهتری تواندمیمتقاعد کند،  سرعتبهآن مشتری را  اساس

ه استفاد در خصوص، برخی دوستان دوره مجازی هنر متقاعدسازیدارم در شروع ارائه  به یاد

 بوده، مؤثر هاآندر افزایش فروش  هاکیتکنخودشان از تکنیک ها و اینکه چقدر این 

تجهیزات صنعتی  درفروشدوستی  مثالعنوانبهبسیاری برایم فرستادند،  هایپیام

 خوبی را در چند روز پس از برگزاری دوره کسب کرده بود. هایموفقیت

 در متقاعدسازی مشتریان به شما کمک کند تواندمیدر این فصل به برخی از این نکات که 

 .کنیممیاشاره 

 یبر رو هاروشبگویم که با انجام این  متقاعدسازیاین نکته را باید پیش از ارائه قوانین 

هترین از ب هاانسانبر احساس و ناخودآگاه  تأثیرگذاریو  گذاریممی تأثیراحساس مشتری 

 متقاعدسازی است. هایروش

https://sheikhali.ir/product/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/
https://sheikhali.ir/product/%D9%87%D9%86%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D9%88-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4/
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  آینده مبهم:

زمانی که با  هاانسان

فرد جدیدی روبرو 

قرار  ایو  شوندمی

است چیزی را بخرند، 

به این موضوع 

که چرا  اندیشندمی

که فرد یا  دیآیم به وجودکنم؟ این موضوع بیشتر از این مسئله  اعتماد باید به فرد مقابل

ابهام دارند که اگر  هاآنکه پیش رویش است نگران است.  آینده مبهمیهمان مشتری از 

در آینده نزدیک چه چیزی برایم این فروشنده بپذیرم،  یهاحرفاین محصول را بخرم یا اگر 

 ؟دیآیم به وجود

 ایجاد کنند اعتماد کنندمیدر وهله اول سعی  متقاعدکنندهافراد 

 
 قانون تشابه

ا با است، وقتی م قانون تشابهدیگران  متقاعدسازیبسیار کاربردی در  یهاقانونیکی از 

 .کنیممی اعتماد که از جهاتی شبیه ماست، زودتر به او شویممیفردی روبرو 

، لباس خاص گروهبودن به یک مند علاقه، به یاد به وجودبسیار ساده  تواندمیاین تشابه 

ه باعث نوعی تشابه باشند ک توانندمیهمگی  ...مشابه، تفریح مشابه، دانشگاه، محل تولد و 

 به شما اعتماد کند. ترسریعفرد مقابل  شودمی
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پیش از حضور در خصوص فرد مخاطب تحقیق کنید و  حتماًبرای جلسات مذاکره خودتان 

 تا بتوانید نقاط مشترک بیشتری بیابید. دیابیرا باو  یهایمندعلاقه

 
 با جامعه یهماهنگ

عادت داریم خودمان را  هاانسانما 

کنیم، فرض کنید در  همرنگ جماعت

فروش تعداد زیادی  دست کیاطراف 

 زیاداحتمالبه، اندشدهآدم جمع 

به سمت این  ناخودآگاه صورتبه

که ببنید چه  دیرویم فروشدست

چیزی دارد که این جمعیت آنجا جمع 

 .اندشده

افی متقاعد کنیم، تنها ک ترسریعو  ترراحتبه ما کمک کند دیگران را  تواندمیاین موضوع 

ن به ای ایگونهبهمشتری را بیابیم و محصول و خدماتمان را  موردنظراست گروه و جامعه 

بیشتر پزشکان متخصص این ساعت را انتخاب  لاًمعمو»: مثالعنوانبهجامعه ربط بدهیم. 

 «کنندمی
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 کمیابی

طمع بیشتری برای دستیابی به آن دارند. وقتی  هاانسان، شودمیزمانی که چیزی کمیاب 

نبودن از رده خارج  صرفهبهمقرون به خاطرهواپیماهای کنکورد  ندهیآاعلام شد از ماه 

 یافت. افزایشکنکورد  یهاتیبل، در همان روزهای بعدی درخواست خرید شوندمی

حساس ارائه نمایید که مشتری ا ایگونهبه هاآنکنید و  کنترلاگر بتوانید عرضه محصولی را 

 .شودمیبه خرید متقاعد  ترسریعکند این محصول کمیاب است، 

ف بهاره، که تخفی هاییفروشگاه ایددیدهباشد. شاید شما هم  واقعیفقط این کمیابی باید 

ه به نوعی استفاده از کمیابی است اما ن ایدوره هایتخفیفتابستانه، پاییزه و زمستانه دارند. 

 .دهدمیاستفاده نشود، نتیجه عکس  خوبیبهاین صورت. اگر از این تکنیک 

 
 .کنندمیخود را ملزم به جبران  هاانسان

ه ما ب ایهدیهاین است که اگر فردی کاری برای ما بکند یا  هاانسانما  هاویژگییکی از 

در اولین فرصت جبران کنیم. اگر شما هم بتوانید برای مشتری خودتان  کنیممیبدهد، سعی 

 .کندمیکاری کنید، او هم در جبران، از شما خرید 

ابهام مشتری  ایدانستهتوبه مشتری بدهید، هم  رایگانبهاگر بتوانید قسمتی از محصولتان را 

 .ایدکردهرا از بین ببرید و هم او را با این ویژگی انسانی روبرو 

 



 

 
19 
www.Sheikhali.ir    

                                           چگونه بیشتر بفروشیم؟     

 هاانسانیک ویژگی تمام 

 دفاع کنند حتی اگر نادرست باشد. این موضوع گویندمیاز چیزی که  کنندمیسعی  هاانسان

ه تیمش ک داندمی. فرد بینیممیفوتبال  یهاتیمسیاسی و یا طرفداری از  هایطرفداریرا در 

 .کندمیرقیب در صدر جدول، اما همچنان از تیمش دفاع  گروهدر انتهای جدول است و 

 چیست؟ درفروشحال کاربرد این اصل 

زند، در خصوص محصول شما ب یدییتأمثبت و  یاجملهاگر بتوانید کاری کنید که مشتری 

 .دیاشدهنزدیک  درفروشبه موفقیت  قدمکیناخودآگاه  صورتبه

ک بنظرتون داشتن ی»: گویدمیمتصدی بیمه در شروع صحبت به مشتری  مثالعنوانبه

 «نیست؟ العادهفوقسرمایه خوب در دوران بازنشستگی 

عایت با ر تواندمیو فروشنده  دهندیمپاسخ مثبت  سؤالبه این  هامشتریاکثر  مطمئناً

 کند. اصولی مشتری را ترغیب به خرید بیمه عمر هایگام
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 تبلیغات را هبرت بشناسید

 

فقیت برای مو هابازاریاباست و مدیران و  وکاریکسباز اصول بسیار مهم برای هر  تبلیغات

برای  محرکی موتور تواندمیباید بتوانند از تبلیغات استفاده کنند. تبلیغات  وکارکسبدر 

 سازمان باشد.

 زنیممی کمپین تبلیغاتیدر این فصل گریزی بر تبلیغات و 

 ذیل دانست و اگر سازمانی برای انجام تبلیغات خود مواردشامل  توانمیکمپین تبلیغاتی را 

 رودمیاین موارد را رعایت کند احتمال موفقیتش در تبلیغات بسیار بالا 

 موارد زیر دانست: توانمیعناصر اصلی یک کمپین تبلیغاتی را 

یا هدف است؟ آ رسانیاطلاع؟ آیا هدفمان کنیممیا تبلیغات : هدف چیست؟ چرهدف تبلیغات

 ترغیب مشتری به خرید است؟ و یا آیا هدف یادآوری برند در ذهن مشتری است؟
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تبلیغاتی  هایکمپینهزینه کنیم؟ خیلی از  توانیممی: برای تبلیغات چقدر بودجه تبلیغات

 به علتمشخص نشده است و در اواسط راه  ایبودجه، چون برایشان خورندمیشکست 

 .شوندمیکمبود نقدینگی متوقف 

: پیام یکی از عناصر مهم در تبلیغات است که اگر خوب انتخاب نشوند، کار پیام تبلیغات

 .کندمیتبلیغات را سخت 

ن و کوتاه باشد و مخاطب با یک نگاه بتواند متوجه کمپی مختصرپیام تبلیغات باید خلاقانه، 

 تبلیغاتی بشود.

یلبورد، . بکندمی: رسانه همان ابزار تبلیغاتی است که پیام ما را منتقل رسانه تبلیغات

 و ... تلویزیون، رادیو، مجلات

 .شودمیهدف و بودجه تبلیغاتی مشخص  بر اساس هارسانهاین 

خص کنیم. مش گیریاندازهتر است برای هر تبلیغی معیارهایی جهت : بهتبلیغات گیریاندازه

بسنجیم که آیا این  هاآن، تعداد مراجعین و ... و بعد از اجرای کمپین هاتماستعداد  مثلاً

عدی تکرار ب هایکمپینکمپین موفق بود یا نه و چه ایراداتی به این کمپین وارد است که در 

 .نکنیم
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 خالقیت در تبلیغات

یکی از مسائل مهم در تبلیغات خلاقیت است و اگر تبلیغات خلاقیت لازم را نداشته باشد 

مخاطب امروزی در طول روز  چراکهکند،  جذبمخاطب را به سمت خودش  تواندمین

 .بیندمیفراوانی را  هایتبلیغ

ست که ا ی(بازاریابی چریکی )پارتیزاناستفاده از  هاراهبرای ایجاد تبلیغات خلاق، یکی از 

ک مناسب مانند ی ریزیبرنامهبا  توانمیچگونه  گویدمیآقای لوینسون مبدع ان بوده و 

 رد.را ارائه ک تأثیرگذار کمترین هزینه تبلیغاتیزمان ممکن و با  ترینکوتاهچریک، در 

تفاده با اس که ایجاد پیام خالقانه هدف و دقیق جامعه شناختی بر مبنای بازاریابی چریک

 .بنیان نهاده شده است ،آیدمی به دست طوفان فکری ی همچونهایروش از
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 هاوکار کسبابزاریایب چراغ راه  تحقیقات

موفق باشد، لازم است گوشه چشمی به تحقیقات  بازاریابیاگر سازمانی بخواهد در امور 

 بازاریابی داشته باشد.

قبال از آن است هاسازمانخیلی در  متأسفانهو علومی است که  هاروشتحقیقات بازاریابی از 

را بهتر  هکنندمصرفمسیر را و رفتار  کندمی کمک هاسازمان. تحقیقات بازاریابی به شودمین

 درک کنند و اقدامات خودشان را برمبنای آن تنظیم کنند.

ه نتایج جالبی ب توانمی پاافتادهشیپساده و  بازاریابیجالب اینجاست که حتی با یک تحقیق 

 .کندمیخطور هم ن بازاریابیاز آن به ذهن مدیران  لیقبکه حتی  یافتدست

ن بسیار ما و مدیران، مت به نظردر شرکتی یک متن تبلیغاتی تدوین کردیم و  مثالعنوانبه

خوبی بود. وقتی از روش مصاحبه با افراد، متن را نظرسنجی کردیم، فهمیدیم از دید دیگران 

 گوییممییابی بازار بینینزدیک. ما به این اتفاق ایمکردهتهیهمتنی بسیار نامفهوم و غیرحذاب 

 بشود. متوجه آن تواندیم کندمیسوم یا فردی که از بیرون به موضوع ما نگاه  چشمیککه 

 شامل موارد زیر هستند: هاآن ترینمهممختلفی دارد که  هایروشتحقیقات بازاریابی 

ازها نی توانمی کنندهمصرف: در این روش با مشاهده رفتار ایمشاهدهتحقیقات بازاریابی 

 و رفتار او را بررسی کرد. 

محصولات جدید خود را با این روش  و کندمیاستفاده  خوبیبهشرکت ژیلت از این ابزار 

ذرت بوداده به این  هایکنندهمصرفشرکت ارویل با مشاهده رفتار  و یا دهدمیتوسعه 
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و با  ندکنمینتیجه رسید که افراد زمانی که همه در کنار هم هستند از ذرت بوداده استفاده 

 این دید پیام تبلیغاتی زیر را طراحی کرد.

 رویلکنار هم، این است قدرت ا   گذرانیوقت

 

خوب در تحقیقات بازاریابی که  هایروش: یکی از تحقیقات بازاریابی با روش گروه کانون

 0این روش  دیگر دارد، روش گروه کانون است. در هایروشهزینه کمتری هم نسبت به 

در خصوص موضوعی که ما  هاآنو  کنیممینفر از مخاطبان هدف را گرد هم جمع  56تا 

 به ما در موفقیت سازمان کمک کند. تواندمیاین بحث  نتایج. کنندمیبحث  خواهیممی

ت و اطلاعا هااز نظرسنجی: در این روش با استفاده تحقیقات بازاریابی با روش پیمایشی

مگن ه اینمونه. در این روش باید از طریق اصول آماری، آوریممی به دستکمی  هایداده

 آورده و از آن نمونه نظرسنجی نماییم. به دستاز جامعه آماری را 

 گیریتصمیمشده و منجر به کسب اطلاعات برای  وتحلیلتجزیه هانظرسنجینتایج این 

 .شودمیمدیران 

 

 ستهاروش ترینعلمی: این روش، یکی از آزمایشگاهی هایروشتحقیقات بازاریابی با 

 هاییگتمانند ؛ ارهای فنی برای شناخت رفتار مشتری استفاده کرداز ابز توانمیکه در آن 
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 هایقفسهتا مسیر چشم مشتریان را در نگاه به محصول و  شودمیکه به محصولات زده 

 فروشگاهی برآورد کند.

استناد  هاآنبه  توانمیساده است که  هایآزمایشاین روش صورت دیگری هم دارد و آن 

 کنیم.

 مثالی ساده این روش را بیشتر توضیح بدهم: اجازه بدهید با

ود آیا با این کار س داندمیسالاد سلف خود را گران کند. ن خواهدمیفرض کنید رستورانی 

 یا خیر. کندمیبیشتری 

روز قیمت سلف سالاد  56، او در مدت دهدمیمدیر رستوران یک کار آزمایشگاهی انجام 

 .کندمیی و نتایج را بررس کندمیخود را گران 

مشتری از سلف  16هزارتومان بوده و  51روز عادی قبل سود هر مشتری برای سلف  56در 
 اندکردهاستفاده 

مشتری از سلف استفاده  16هزارتومان بوده و  21روزی که سلف گران شده، سود  56در 
 اندکرده

و  شودیمهزارتومان  016 شودمی 51در  16در حالت اول سود که عبارت است از ضرب 
 تومان. ونیلیمکیدر حالت دوم 

تحقیق  در این چراکهرا افزایش دهد، قیمت  ردیگیمبا توجه به نتایج بالا مدیریت تصمیم 

 .شودمیمتوجه شد، سود بیشتری عاید رستوران 
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                                           چگونه بیشتر بفروشیم؟     

 اپیاینخن س

 یهاتکنیکو  هادانستهاز اطلاعات است، دنیای از  ایپیچیدهدنیای  بازاریابی و فروش

که برای مدیران ارشد، مدیران بازاریابی و افراد درگیر در این حوزه، لازم است که با  مختلف

 .آشنا شوندآن  هایآموزشمفاهیم و 

و ما سعی کردیم در وبسایت شخصی بنده  در این حوزه بسیار زیاد هستند مباحث آموزشی

آکادمی، آموزش های مختلفی در حوزه کسب و کار تهیه کنیم  و همچنین وب سایت ایران

 .انند به شما در دستیابی به اهداف سازمانتان کمک رسان باشندکه هر کدام می تو

 

هتا خواندید و ابز ممنون که آن را اب دوستانتان به اشرتاک که این کتاب الکرتونییک را ات انممنون 
 یم گذارید.
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