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بازاریابی  ارتباطات 

ارتباطاتاستکهتصویرعمومییکسازمانرامیسازد.
بازاریابیوارتباطاتازیکدیگرجداییناپذیرند.

ومیویکاستراتژیموفقبازاریابی،یکتیمقویروابطعم
یکیکبخشفروشورزیدهمیتوانندبرایارتقایجایگاه

.سازمانموثرباشند
ندوراولیبسیاریازافرادای.اماارتباطات،تبلیغاتنیست

فههایارتباتبلیغاتیکیازمول.بایکدیگراشتباهمیگیرند
.طاتاستکهالبتهمهمهست



تعریف  اهداف  ارتباطی

برایتعیینوتعریفاهدافارتباطی،اینمهماستکه

تصویریمیخواهیدازشرکتبهدستدهیدبدانیدچه

ارمثال.واینکهسازمانمیخواهددرکجایبازارقراربگیرد
ائهیکچهرهسنتییاخانوادگیازیک

سازمانبایدباآدابارائهچهرهایمدرنونوآورانهازیک
.سازمانمتفاوتباشد



تاکتیک های بازاریابی

یکتاکتیکبازاریابیصرفایکروشیاقانوناجرای
شاملاستراتژیبازاریابیهمبهبرنامهای.بازاریابینیست

.مجموعهایازتاکتیکهایمختلفمیگویند

یاستفادهازیکطیفوسیعتاکتیکهابهشماکمکم
ایکندتامشتریانتانراازراههایمختلفیغرقدرپیامه

.مختلفکنید

ایکارتاکتیکهایبازاریابیتبدیلاستراتژیبهبرنامهه
..است



تاکتیک های بازاریابی

،هربرنامهکاریشاملجایگاهفعلیسازمان
اهدافوفعالیتهایسازمان،مسؤلیتها،زمان

شروعوپایانکاروهزینههامیشود



تاکتیک های بازاریابی

ازممکناستگروهبازاریابیسازمان،استفاده:مثال
فضایمجازیوبازاریابیبااستفادهازاینترنتو

.ابزارهایتکنولوژیکرادردستورکارخودقراردهد
رفضایبهاینترتیبابتدابایدجایگاهفعلیسازماند
سسپ.مجازیرابررسیوآنرابارقبامقایسهنماید

برایهربخش،مانندوبسایت،گروههایاجتماعیو
هایمیلبرنامهریزینمودهومسئولیتهربخشراب

درعینحالبرایهر.فردیدرگروهواگذارنماید
.بخشیکخطزمانیمشخصکند



تاکتیک های بازاریابی

بازدیدروزانهازوبسایت10،000مثالبرایرسیدنبه
ماهفرصتمشخصنمودهودرطولاینزمانباید6

ازانواعروشهایبازاریابیوتبلیغاتمجازبرای
ت،درنهای.جذبمخاطبانوبسایتاستفادهنمایند

پیشازشروعبرنامهبازاریابی،هزینهاستفاده
.ودازنیرویانسانی،ابزارهاوتکنولوژیتخمینزدهش



10004انواع مشتریان از دید استاندارد ایزو 

-همشتریانیکهاخیراًازخدماتسازمانمااستفاد:مشتریانفعلی
.کردهاند

-اازمشتریانیکهبیهیچواسطهایومستقیم:مشتریانمستقیم
.سازمانمابهرهمیبرند

-تهاازنمایندگیهایاسایرسازمانهاوشرک:مشتریانغیرمستقیم
.ازخدماتمااستفادهکردهاند

-القهمشتریانیکهبهاستفادهازخدماتسازمانماع:مشتریانبالقوه
.دارند،اماتاکنوناقدامیانجامندادهاند

-هکردهمشتریانیکهقبالازخدماتمااستفاد:مشتریانازدسترفته
.اند،امادرحالحاضرارتباطرامتوقفکردهاند



برداشت اولیه مثبت

براینفوذدردلمشتریظاهرحرفهایداشتهباشید.

مردماولشمارامیبینندوبعدصدایشمارامیشنوند.
اولینگامبرایایجادیکبرداشتاولیهمناسب،ظاهر

.شماست

اگرظاهرمناسبینداشتهباشید،باعثمیشودیکمانع
باسل.اولیهدربرابربرداشتاولیهمثبتمشتریایجادشود

مابایدلباسش.پاکیزهومتناسبباکسبوکارخودبپوشید
شمویشما،آرای:مرتبومتناسبباکسبوکارشماباشد

.…چهرهشما،کفششما،زیورآالتشماو



برداشت اولیه مثبت

پوشه،کالسور،کیفیاهروسیلهایکهزمانبازاریابی
.دهمراهداریدمانندمیزکارشمادرشعبهبایدمرتبباش

دودرمشتریانازطریقشماباسازمانارتباطبرقرارمیکنن
اگرمخاطب."شمازبانبدنسازمانخودهستید"حقیقت

دررفتاروظاهرشمانظمرامشاهدهکندباشماراحتتر
خواهدبودواعتمادبیشتریبهشماوسازمانخواهد

.داشت



برداشت اولیه مثبت

دبراینفوذدردلمشتریبایدادبونزاکتراتاح
.امکانرعایتکنید

همهمادردورانکودکیاصولرفتارمودبانهرا
آموختهایمولیدرکسبوکاروتعامالتخودبا
ممشتریانگاهیاوقاتایناصولرافراموشمیکنی



برداشت اولیه مثبت

رمیدرسالمکردنپیشقدمباشیدوجوابسالمراهمبهگ
.بدهید

آیابرایشماهمپیشآمدهکهبهفروشگاهویاشرکتی
ممراجعهکنیدکهدرآنفردمسئول،نهتنهابهشماسال

نمیکندبلکهجوابسالمشماراهمنمیدهد؟ویابدون
ممیاینکهبهشمانگاهیبیندازدزیرلبچیزیشبیهسال

!گوید



برداشت اولیه مثبت

درروایات.سالممعموالاولینکلمهدرشروعارتباطاست
نتابنابرای.دینیهمتاکیدشدهکهجوابسالمواجباست

حدممکنشمااولیننفریباشیدکهسالممیکندودر
پاسخدادنبهسالمهمبااستفادهازلحنمناسبوحالت

در"و"خوشآمدید"گشودهچهرهوافزودنکلماتیمثل
قاپذیرندهبودنخودرابهمشتریال...و"خدمتشماهستم

کنید



مشاور مشتری خود باشید

هایاگرنگرششمااینباشدکهباکشفنیازهاوخواسته
ومشتری،بهعنوانیکمشاور،اورابراییکخریدصحیح

رااینباارزشراهنماییکنیدبهشماتبریکمیگوییم،زی
.ردگونه،مشتریخودرابرایمدتیطوالنیحفظخواهیدک

رکارقصدتانکمککردنباشد،حتیاگرسودمستقیمید
بهاگرمشتریاحساسکندکهشماقبلازاینکه.نباشد

ید،سودخودتوجهداشتهباشید،منافعاورادرنظرمیگیر
بهشمااعتمادمیکندواعتمادیکیازمهمترینارکان

.فرآیندفروشاست



مشاور مشتری خود باشید

خودقبلازاینکهبهارائهتوضیحاتمحصول
تربپردازید،باپرسشهایخوب،هرچهبیش

درموردمشتریونیازهایشاطالعاتکسب
کنیدوآنگاهدرراستایکمکبهاوبرای
.خریدمناسب،ازهیچتالشیدریغنکنید



بازاریابی  ارتباطات

شمابهعنوانیکفروشنده،آنهمدرموارد
فروشچکیواقساطی،حقداریددرخصوص

جاماعتبارسنجیمشتریخودتحقیقالزمراان
دهید،امادرزمانمکالمهبامشتری،دستاز
قضاوتدرموردشخصیتونگرشاوبردارید،
یچوناینامرنهتنهاباعثمیشودکهازفضا
گوشدادنفعاالنه،کهیکیازملزوماتیک
بفروشندهحرفهایاستخارجشویدبلکهسب
ایجاداختاللدرتبادلاحساسیمیانشماو

..مشتریخواهدشد



بازاریابی  ارتباطات

همشتریشماازطرزنگاهوزبانبدنتانبهراحتیب
نیادما.احساسیکهمنتقلمیکنیدپیخواهدبرد

باشدمااساساًصالحیتقضاوتکردندیگرانرا
مامبنابرایندرزمانارتباطبامشتریبایدت.نداریم

رهرگزپشتس.حواسمانبهاووصحبتهایشباشد
یژهیکمشترییاهرفرددیگریصحبتنکنید،بهو

اگربعدازرفتنیک.درطولمذاکراتبازاریابی
ردمشتریدرمقابلسایرمشتریاندررابطهباآنف
یبدگوییکنیدسایرینشمارافردقابلاطمینان

محسوبنخواهندکرد



بازاریابی  ارتباطات
یکپارچگیشخصیتوهویتداشتهباشید.

اگرزمانیکه.هیچکسازانساندمدمیمزاجخوششنمیآید
ههرحالتانخوباستبامشتریخوشبرخوردباشیدوزمانیکهب
ددلیلیناراحتهستیدبهمشتریتوجهالزمرانداشتهباشی

شخصیتشمارادرذهنمشتریبهعنوانیکانساندمدمیمزاج
ورویشماحسابخاصیبازنخواهدکردو.شکلمیدهد

اشدبهبنابرایناگرمجبورنب.تکلیفشباشمامعلومنخواهدبود
شمامراجعهنخواهدکردوشماممکناستاورابههمینخاطراز

دتابنابراینمدیریتاحساستانرادردستبگیری.دستبدهید
.مخاطبانتانآزردهنشوند



بازاریابی  ارتباطات

بهپرسشمشتری،تککلمهایپاسخندهید.

حتماپیشآمدهواردفروشگاهیشویدوازفروشندهسوال
یوفروشندهبدونتوجهکاف)فالنمحصولرادارید؟(کنید

رتیاستفادهنماید،درصو"نه"بهشمادرجوابفقطازکلمه
فتکهاگربااحترامبیشتریبرخوردمیکردوحداقلمیگ

نباعثمکثبیشتریدرشمامیشدوممک"نهمتاسفانه"
اندوستداریدخدمتت.امافالنچیزراداریم"بودباگفتن
پسبه.باعثمیشدشماخریدیانجامدهید"بیاورم؟

سواالتمشتریباحوصلهواحترامجوابدهیدودرصورت
رارامکان،پیشنهادخریدبیشتریراهمبهویبدهید،زیراق

.استسهمبیشتریازهرمشتریداشتهباشیم



بازاریابی  ارتباطات

رددرزمانمکالمهباچهرهگشودهومتبسمبامشتریبرخو
.کنید

اسبنابراینبااستفادهازایناصل،احس.لبخندمسریاست
زمانیکهطرفمقابل.بهتریدرمخاطبخودایجادکنید

هیلشمااحساسخوبیداشتهباشدفرآیندجلباعتماداوتس
.نیدبنابراینبهدفعاتبهچهرهخوددرآینهنگاهک.میگردد

دیم،کافیقرارنیستباصدایبلندبخن.تبسمراتمرینکنید
زمانمراجعه.استچهرهایگشودهومتبسمداشتهباشیم

وجهمشتریبهباجهیامیزکارتان،بهمشتریتماموکمالت
میز.دبهصفحهمانیتورخودنگاهنکنی.پولنشمارید.کنید

برایتمامیتوجهشماباید… کاریاقفسههارامرتبنکنیدو
.مشتریباشد



بازاریابی  ارتباطات

بامشتریبحثنکنید.
امتاسفانهگاهیاوقاتبازاریابانبرایاثباتحرفخود،ب

.ندمشتریواردبحثشدهوگفتههایمشتریرانقضمیکن

کبدترینکاریکهمیتوانیدانجامدهیدایناستکهبهی
دناینهیچکسازشنی."تواشتباهمیکنی"مشتریبگویید

درچنینحالتیمشتری.جملهاحساسخوبینخواهدداشت
همحالتدفاعیبهخودگرفتهوآمادهمیشودتاباشما

شماکسیکهاشتباهمیکند"بجنگدوبهشمااثباتکند
اشیدپسشدیداًمراقبجمالتیکهبهکارمیبریدب"هستید



بازاریابی  ارتباطات

یددرارتباطبامشتریتاجاییکهممکناستتالشکن
عدمپیچیدگیدربیان.واضحوشفافسخنبگویید

مطالب،بهشماکمکمیکندارتباطبهتریبرقرار
وبهاستفادهازواژههابهتناسبسطحکالممشتری.سازید

کاربردنمثالهایروشنکننده،شمارادرهدایتمشتری
ازبهکاربردناصطالحات.بهسمتخریدیاریمینماید

فنیوپیچیدهدرزمانیکهبامشتریغیرفنیروبرو
.هستیداجتنابکنید



بازاریابی  ارتباطات

درپاسخبهدرخواستمشتریسرعتعملبهخرج
.دهید

بهمشتریتوجه.هیچگاهمشتریرامعطلنکنید
کاریکهبهسواالتشبهدرستیپاسخبگوییدو.کنید

بایدانجامشودرادرسریعترینزمانممکنانجام
امروزهمشتریانماآدمهایپرمشغلهای.دهید

بنابراین.هستندکهمعموالفرصتکافیندارند
سرعتعملدرپاسخگویییکیازامتیازاتشما

.محسوبخواهدشد



بازاریابی  ارتباطات

اینرابهعنوانیکباوردرذهنخودداشتهباشیدکه
اگراحساسخوبیدر".مشتریشمافردمهمیاست

مشتریخودایجادنکنیداودیگرشماراانتخابنخواهد
.همهانسانهادوستدارندبهآنهاتوجهشود."کرد

هتریبنابراینکاریکنیدتامشتریدرکنارشمااحساسب
رشمااینباعثمیشودبیشتربخواهددرکنا.داشتهباشد

.باشدوالجرمبیشترازخدماتشمااستفادهخواهدکرد



بازاریابی  ارتباطات

وتاحدممکنناممشتریانخودرایادبگیرید
مردم.درزمانمکالمهازآناستفادهکنید

عاشقشنیدنفامیلخوداززباندیگران
نوقتیفامیلآنهارامیگوییدبهآ.هستند

در.هانشانمیدهیدبرایشمااهمیتدارند
هاکثرکسبوکارهاشمااینفرصتراداریدک

.ازمشترینامشرابپرسید



بازاریابی  ارتباطات

تلمسئولبخشارتباطبامشتریدریکیازه
:هایپررونقکشوردروبالگخودنوشتهبود
مسئولحملچمدانمشتریموظفاستدر

بار3طولمسیر،ازمیزپذیرشتااتاق،حداقل
نوانبهع.بافاصلهازناممشتریاستفادهکند

بههتلماخوشآمدیدآقای"مثالمیگوید
رآقایوفاییشمامیتوانیدازاستخ...وفایی

هتلهماستفادهنمایید



بازاریابی  ارتباطات

امیدوارماینچندروزبهشماوخانوادهمحترمتان...آقای،
."خوشبگذرد

طبهایننکتهتوجهداشتهباشیدکهدرفرهنگما،دررواب
هباکاری،بایدازنامخانوادگیافراداستفادهکرد،مگراینک

ماًضمناًحت.مشتریبهفضایصمیمیتریواردشدهباشید
سعیکنیدمشتریانهمنامشمارایادبگیرند



بازاریابی  ارتباطات

اتیکیازمهمترینابزارهابرایبرقراریارتباط
پیامهایبسیاریازطریق.است"چشم"

یوقت.چشمانشمابهدیگرانمنتقلمیشود
مشتریباشماصحبتمیکندحتمابه

مشتریایرانیدوست.چشمانشنگاهکنید
مانبایدنداردبانگاهدنبالشودبنابرایننگاهش

مخیرهباشدبلکهبامهربانیوتوجهواحترا
.آمیختهباشد



بازاریابی  ارتباطات

 دربسیاریمواقعنگاهنکردنبهمشتریبهعنوانبی
امامراقبباشیددراینکار.احترامیتلقیمیشود

افراطبهخرجندهیدومخصوصامشتریرابانگاه
تعقیبنکنیدمنظورمااستفادهازتماسچشمیدر
زمانیاستکهمشتریدرحالصحبتباشماستو
.یاتازهواردمحلکارشماشدهویاقصدخروجدارد



چهمخاطبیا.خداحافظیهمبهاندازهسالممهماست
مشتریازخدماتشمااستفادهکندوچهبهسخنانشما
ارغبتینشانندهد،برایشمابهتراستکهبهخوبیاور
ترکنماییدویااگراوبهشمامراجعهکردهبدرقهخوبی

ظیبالحنمناسبوچهرهمتبسمازاوخداحاف.داشتهباشید
میشمابااینکاراحتمالبازگشتمشتریراافزایش.کنید

دهیدویااحتمالموفقیتمذاکرهدرمراجعاتبعدیخودرا
هیچکساحساسخوبیبهبازاریابیا.افزایشمیدهید

کارمندیکهفقطبهفروشخدماتفکرمیکندندارد،
رایب.بنابرایندرپایانهماحساسخوبیدرویایجادکنید
رایماایرانیهاتوجهبهاینگونهتعارفاتحیاتیاستپسب
.رونقکسبوکارتانعواملفرهنگیرافراموشنکنید



بررسی مشتری
تهمهمترینعملکردبررسیمشتریپیبردنبهخواس

هایمشتریاستواینکهدرموردخدماتیکهازشما
بررسیمشتری.دریافتکردهاستچهاحساسیدارد

:همچنینبهشماکمکمیکند
درتوسعهوبهبودارائهخدمات،نوآوربمانید.

درموردخدماتیکهبهمشتریارائهمیدهیدبازخورد
.بیرونیدریافتکنید



بررسی مشتری

لیداعتمادمشتریرابانشاندادناینکهبرایاواهمیتقائ
.افزایشدهید

سعی.مشتریانیکهازدستدادهایدرافراموشنکنید
.کنیددوبارهبدستآورید

باشناختروندهایجدیدموضوعهایاجراییوفرصت
هایبازاریابیکهازدستدادهایدبههشداریزودهنگام

.دستیابید



هتبدیلفرآیندخریدبهیکتجرب
بسیاری.باسنتشکنیبرایمشتریانیکتجربهفراهمکنید

هازسازمانهااحساسمیکنندمشتریانبایدآمادهخدمتب

امادرحقیقتشمابایدمشتریراباایجادیک.آنهاباشند
اینتجربهازدوستانه.تجربهخارقالعادهبهدستآورید

مشتریشماباید.بودنفضایسازمانشماحاصلمیشود
متوجهشودکهسازمانشمابرایکمکبهاوبدوناینکه
تباعثشوداواحساسمزاحمبودنداشتهباشدحاضربهسن

شکنیاست



گوش دادن با دقت

بهبامشتریانتانحرفبزنیدامامطمئنشویدکه
.بادقتگوشکنید.حرفهایآنهاگوشمیدهید

نظرمشتریانارزشمند.حرفهایآنهارابشنوید
مهماستبهخاطربسپاریدکهوفاداری.است

مشتریباتجربهیاحساسیکهازشرکتشما
.داردشکلمیگیرد



حضور آنالین

اراگرآنالیننباشیدمشتریانبرایپیداکردنشمادچ
.تمشکلمیشوندواینتنهادرموردمشتریانجدیدنیس

ستممکنا.مشتریانفعلیشمانیزبهاطالعاتنیازدارند
فتنازتعدادزیادمصرفکنندگانیکهازاینترنتبراییا

دآدرسها،شمارهتلفنهایاکاالهاییکهمیخواهندبخرن
ستبسیاریافرادآدرسپ.استفادهمیکنندتعجبکنید

..الکترونیکیدارند



آیاآدرسهایباارزشراجمعآوریمیکنید؟
امیوقتیآدرسپستالکترونیکیمشتریانر
گیریدبهآنهابگوییدکهمیخواهیداز

رویدادها،موارداستثنایییامحصوالتجدید
انبیشازاندازهبرایمشتری.مطلعشانکنید

یداگرباعثآزارآنهاشو.خودایمیلنفرسیتد
بهشماومحصوالتوخدماتتانبیاعتمادمی

شوند



:یشنهاد برای بهبود زبان بدن شما در مذاکره بازاریابی

قدرت،موقعیتواعتمادبهنفسبدونکالموازطریق
ائمحالتق.استفادهازارتفاعوفاصلهنشاندادهمیشوند

شما،عقببودنشانههایتانوبلندبودنسرتانموجب
.ریدمیشودکهبهنظربرسدنسبتبهخودتاناطمیناندا

هاگرشمابایستیدقدرتمندترومطمئنترازکسانیک
اضافیاگرحرکتکنید،فاصله.نشستهاندبهنظرمیرسید

.کهایجادمیکنید،بهاینتأثیرمیافزاید



تانبهاگرنشستهباشید،میتوانیدباقراردادنپاهای
هصورتصافبررویزمین،بازکردنبازوهایتانروب

ندلیبیرونیاقالبکردنیکآرنجبررویپشتیص
وبازکردنوسایلتانبررویمیزکنفرانسبرای

ظرگرفتنقسمتبیشتریازفضا،مطمئنتربهن
الزمبهذکراستایننکتهمهمیدر.برسید

.روانشناسیزبانبدناست



تن صدای خود را پایینتر آورید

درمحلکار،کیفیتصدایشمامیتواندعامل
گرانتصمیمگیریبرایاینمسألهباشدکهدی

دهاینگونهقضاوتش.شماراچگونهمیبینند
دارنداستکهسخنگویانیکهتنصدایباالتری

ازهمدلیوقدرتکمتریبرخورداربودهو
نترینسبتبهسخنگویانیکهتنصدایپایی

.دارندعصبیترهستند



زمانیکهصحبتمیکنیدوبهدیگراننگاهمیکنید،
.آرامشداشتهباشید

وسایلاضافیراازجلویدستخوددورکنید،موانعیکه
جیبهایتانراخالی.جلوحرکتآزادانهشمارامیگیرد

.کنید،آنهارازیادسنگیننکنید

80دقیقهاولآشناییبا4درصدذهنیتافراد،درهمان
شماتعیینمیشود،پسمواظببرخورداولخوددر

ودتانخ.نقشکسیدیگررابازینکنید.دقیقهاولباشید4
.باشیدمطلوبمیرساند



اهمیشههنگامورودبهجلسهمذاکرهیادیدارب
.دیگرانلبخندبهلبداشتهباشید

همیشه.افراد،حریمشخصیخودرادارند
فاصلهمجازباافرادوجنسمخالفراحفظ

کافرادازاینکهبیشازحدبهآنهانزدی.کنید
ودشویدناراحتمیشوندوحالتتدافعیبهخ

.میگیرند

.



اناپهالبتهنهآنقدرراحتکهدرمنزلروزک.راحتبنشینید
نیدراحتنشستنباعثمیشودبهترفکرک.مینشینید

واندامتانطبیعیکارکند.

همهمدتارتباطچشمیخودراباچهرهوچشمهای
هتانراخیرهنشوید،فقطنگا.گویندهوشنوندهحفظکنید

برچهرهفردمقابلتقسیمکنید.

باصورت،بینیوگوشهایتانبازینکنید



همهمدتارتباطچشمیخودراباچهرهوچشمهای
نگاهخیرهنشوید،فقط.گویندهوشنوندهحفظکنید

.تانرابرچهرهفردمقابلتقسیمکنید

نکارباای.باصورت،بینیوگوشهایتانبازینکنید
.حسبدیبهبقیهمنتقلمیکنید

.ازدستهاوچهرهخودباقدرتبرایبیانحرف
.هایتاناستفادهکنید

هنگامنوشیدنچاییاهرنوشیدنیدیگرمواظب
..حرکاتخودباشید



درجلساتمذاکره،زمانبیشتریرابهاستفادهاز
هزبانبدناختصاصدهیدوسعیکنیدهمهمدتیک
درحالسخنرانییامذاکرههستیداززبانبدنتان

.استفادهکنید

اوقتیبهصحبتطرفمقابلتانگوشمیدهید،ب
رباتکانسروچشمخود،فردراجذبکنیدتابیشت

.شمامذاکرهکند

مسواکزدنراقبلازجلساتوقرارمالقاتهاهرگز
.فراموشنکنید



بهسرعتوبدونشناختکافیباافرادصمیمی
هکارنشویدواززبانبدنیکهبرایدوستاننزدیکب

.میبرید،استفادهنکنید

ازلوازمخودبهخوبیوباآرامشاستفادهکنید.

ههنگامعطسهیاسرفهناگهانیازدستمالاستفاد
ردکنیدوسعیکنیدصورتخودرابهسمتمخالفف

.برگردانید

صدایخودراچندبارضبطکنیدوبعدازپایان
مذاکرهخوببهآنگوشدهیدوبرلحنصدایخود

.تمرینکنید



هتمرینحرکاتدست،قبلازحضوردرجلسهمذاکر
رقبلازاستفادهازحرکاتدستد.اهمیتیویژهدارد

.مذاکرهجلوآینهآنهاراتمریننمایید

تهنگامدستدادنبافردمقابلدقتکنیدکفدس
اوراکامالًلمسکنیدوازهرگونهفشاراضافیبه

.دستویخودداریکنید

.لیلبادیدناولینبرخوردوتح.زودتصمیمنگیرید
هاوبرایپیبردنبهحالت.آننتیجهگیرینکنید

.نیتهابایدچنداندامراهمزمانبررسیکنید



مکالمهتلفنیخودراباحرکتدستهاوحاالت
المهاینکارباعثکیفیتبهترمک.چشمانجامدهید

.شمادرتماسهایتلفنیخواهدشد

وچنانچهعصبانیشدید،نفسهایعمیقبکشید
زسعیکنیدفکروذهنخودرابرافکارخوبمتمرک

.دکنید،شتابزدهقضاوتنکنیدوتصمیمنگیری

تههرگاهشخصینشس.قانونارتفاعرارعایتکنید
فاعدرباشد،ایستادهبااومذاکرهنکنید،اینقانونارت

زبانبدنمذاکرهاست



حاالتواشاراتزبانبدنهرمنطقهیاهر
ازکشوررابهخوبیبشناسید،معنیبعضی

اشاراتدرکشورهابایکدیگرمتفاوتاستو
امکاندارددریککشورمفهومخوبیداشته
باشد،امادرکشوریدیگرینوعیتوهین

.یاتمسخرقلمدادشود





بازاریابی تلفنی

تریدربازاریابیتلفنیهنگامشروعمکالمهبهمش
حمتانخستهنباشید،نگوییدببخشیدمزانگویید

بتبلکهشمابایدمکالمهخودرابهصورتمث!شدم
سالم،روزتانبخیر:مثالبگویید.شروعکنید

همهمتاجاییک-پیشازتماسبامشتریانبالقوه
میتوانیددررابطهباآنهااطالعاتجمعآوری

دربهیادداشتهباشیداطالعاتیعنیقدرت.کنید
!مذاکره



غذقبلازشروعبهبازاریابیتلفنیحتماکا)
رم،قلم،ف)دفتریادداشتیاترجیحاسررسید

هایاطالعاتدررابطهباخدماتیامحصوالت
رادردسترس… سپردهایوانواعتسهیالتو

ینهرگزنبایدبرایپیداکردنا.خودقراردهید
مواردمشتریراپشتخطمنتظرنگاهدارید.



هنگامیکهمحصولجدیدیرامیخواهیدبهبازار
وارایهدهید،ابتداتماسخودراازمشتریانمعمولی
ا،نهچندانمهمشروعکنید،باصحبتکردنباآنه
ازسواالتونگرانیهایمشتریاندررابطهبا
محصولجدیداطالعپیدامیکنیدومیتوانید

ردعملک.بیانیهفروشتلفنیخودرااصالحکنید
عالیخودرابرایمشتریانمهمخودنگاهدارید



اتدربازاریابیتلفنیبهعنوانیکفروشندهخدم
رویبانکی،حقعصبانیشدنوقطعکردنتلفنبر

.مشتریراندارید

ییکفروشندهمیتواندناراحتشوداماحقعصبان
یاگرمشتریباشمابدبرخوردکردم.شدنراندارد

قعیتمثلاینکهدرحالحاضرمو:توانیدبهاوبگویید
تمناسبیبرایصحبتنیست،درآیندهباهمصحب

.خداحافظ.میکنیم

دقتداشتهباشیدهرگزبدونخداحافظینباید
.گوشیرارویمشتریقطعکنید



خنهرادرحرفهفروشندگی،کسانیکهبیشترینپاس
ادریافتمیکنندهمانهابیشترینپاسخبلهر

.دریافتمیکنند
زدربازاریابیتلفنیاحساسیکهمشتری،بعدا

اریمکالمهتلفنیباشمابدستمیآورد،عالمتتج
!شماست

رازسودآوریشرکتهاوسازمانهادرحفظ
مشتریانفعلیوتکرارارائهخدماتبهآنهاست



هنگامیکهبامشتریتماسمیگیریدو
راحساسمیکنیدسراوشلوغاستویادرگی
اانجامکاریاستمثلغذاخوردنبهصحبتب
مشتریادامهندهیدوبگوییدزمانیدیگر

چراکهدراینحالتاحتمال.تماسمیگیرید
.عدمموفقیتشمابهشدتباالمیرود

رایبرایایجادیکلیستازمشتریاناحتمالیب
تماسدربازاریابیتلفنی،ازآشنایانو

.مشتریانفعلیخودکمکبگیرید



ادرمذاکراتتلفنیباافرادیکهبرایاولینبارباآنه
اصلهصحبتمیکنیدفامیلیمخاطبخودرابپرسید،بالف
خودآنرایادداشتکنیدتافراموشنکنیدودرطیمکالمه

اینگونهمخاطبباشمااحساس.ازآناستفادهکنید
.راحتیوصمیمیتبیشتریمیکند

نفرازدوستانشانکه5ازآنهابخواهیددریکبرگهاسم
فکرمیکنندخدماتوکاالهایشمابرایآنهامناسب

است



تربرایتماسبامشتریبالقوهمخصوصادراولینباربه
تریاینگونهمش.استازخطتلفنثابتاستفادهنمایید

بارینسبتبهزمانیکهازتلفنهمراهوبخصوصخطوطاعت
.بااوتماسمیگیرید،بیشتربهشمااعتمادمیکند

فنرادربازاریابیتلفنیهنگامیکهتماسمیگیریدتل
رویبلندگونگذارید،چوندربسیاریازمواردمخاطب

دایپیشازشماگوشیتلفنرابرمیداردوبرایشنیدنص
.شمابایدمنتظربماند



مابایددربازاریابیتلفنی،جمالتابتداییمکالمهش
جذابباشدوباعثجلبتوجهوعالقهمخاطبشود
تااوراپایتلفننگاهداردوادامهصحبتشمارا

.گوشدهد
یخوددربازاریابیتلفنی،هنگامشروعمکالمهفامیل

هرابگوییدوبگوییدازکدامسازمانوکدامشعب
اینکارباعثمیشودراحتتر.تماسمیگیرید

اعتمادمشتریراجلبنمایید



یدرهنگاممذاکرهبامشتریاحتمالیاگراطالعاتیرانم
مانازگقتناینکهتحقیقمیکنیدوطییکمدتزدانید

.معینپاسخآنرامیگوییدنترسید

تیداگرمشتریسوالیراپرسیدکهپاسخآنرانمیدانس
ددابااوبهاوبگوییدتحقیقمیکنیدومثلتاپسفردامج

هخودزمانیکهمجدداتماسگرفتیددوبار.تماسمیگیرید
یگشترامعرفیکنیدوبهاوبگوییداطالعاتیکهدنبالشم

مااینباعثمیشوداعتمادمشتریبهش.بدستآوردهاید
ایشبیشترشودواحساسکندشمابراینگرانیهاونیازه

.ارزشقایلمیشوید



یدربازاریابیتلفنی،زمانیکهمشترینهم
رممکناستد.گوید،یکنهتااینلحظهاست
یتچراکهالو.آیندهتبدیلبهجواببلهشود

هاوخواستههایافراددرطولزمانتغییرمی
بنابرایندرزمانآیندهنیزمشتری.کند

.راپیگیریکنید



بهدربازاریابیتلفنیمشتریبهدههادلیلممکناست
دهبهعنوانیکبازاریابوفروشن.شماپاسخمنفیبدهد

یتلفنیهرگزنهمشتریرابهخودنگیریدوآنراشخص
ماتیانهمشتریبهشمانیستبلکهبهخد.تلقینکنید

.شرایطیاستکهپیشنهادمیکنید
شوددرمذاکراتتلفنیلبخندشماازپشتتلفندیدهمی!

ولبخندبررویلحنوطنینصدایشماتاثیرمیگذارد
دیکآیینهرویمیزخو.نفوذکالمشماراافزایشمیدهد

تانقراردهیدومرتباًخودراچککنیدتالبخندرویلبان
باشد



اهداگرنمیتوانیدکاریکهمشتریمیخو
برایشانجامدهید،بهجایگفتننمی
توانم،برایشتوضیحدهیدکهچهکاری

.میتوانیدبرایشانجامدهید



استراتژی های بازاریابی

داردتالشسازمانیککهدارداشارهروشیبهبازاریابیاستراتژی
درنماید،معرفیبالقوهمشتریانبهراخودخدماتومحصوالت
یک.کندخریدبهتشویقراآنهاودهدآموزشمخاطبانبهموردشان
تراتژیاسیکآنکهیاباشدخالقانهکامالًمیتواندبازاریابیاستراتژی

بردبایبازاریابیاستراتژی.استدادهپسراامتحانشقبالًکهباشد
یکخدماتیامحصولویژگیهایوهدفبازاراهداف،نیازها،اساس
.استخصوصبهتجارتآنمختصوبگیردشکلکاروکسب



Business to Customer Marketing
بازاریابی تجارت به مشتری

دکهبازاریابیتجارتبهمشتریوقتیاتفاقمیافت
قصدشما،فروشیکمحصولیاارائهخدماتبه

هایبنابراینبایدباروش.مصرفکنندهنهاییباشد
بهبازاریابیمختلف،اورابهسمتخودجذبکنیدو
ریدمشتریخودتبدیلکنید؛یکمشتریکهزیادخ

.کندومدامبهسراغشمابیاید



Business to Business Marketing 
بازاریابی تجارت به تجارت

برایکسبوکارهاییاستکهمحصولیا
.خدماترابهسایرکسبوکارهاارائهمیدهند
مثالًاجناسعمدهمیفروشندیاخدمات
بازاریابیارائهمیدهندبنابراینالزماست
بازاریابیآنهادرجهتهدفقراردادنسایر

.کسبوکارهاوآموزشبهآنهاباشد



Business to People Marketing

بازاریابی تجارت به مردم

ایناستراتژیعقیدهداردکهدرنهایت،چه
مشتریماتجارتهاباشندوچه

مومصرفکنندگاننهایی،مابهمردممیفروشی
بایدباشناساییدرستنیازهای

.یمتصمیمگیرندگان،بازاریابیخودراانجامده



Affiliate Marketing 
بازاریابی مشارک در فروش

دراینروش،شمابهجایهزینهزیادبرروی
.یدتبلیغات،باسایتهایدیگرهمکاریمیکن

آنهامحصوالتوخدماتشمارابهمشتری
میفروشندودرازایهرفروش،درصدیاز

.دریافتمیکنندشما



Affinity Marketing

بازاریابی وابستگی

یوهیچدلیلینداردکهبهتنهاییبهدنبالمشتر
رپیداشمامیتوانیدیککسبوکاردیگ.سودباشید

کنیدکهبازارهدفیمشابهشمادارد،اماخدماتی
سپسیکهمکاریراباهم.متفاوتراارائهمیدهد

شروعکنیدومحصوالتوخدماتیکدیگررابه
.مشتریانخودپیشنهاددهید



بازاریابی وابستگی

هردومیتوانیدمشتریانبیشتریرابدونهیچ
اریابی،بهاینشیوهباز.هزینهتبلیغاتیجذبنمایید

دهایبهسراغبرن.بازاریابیوابستگیگفتهمیشود
ادتکمیلیخودبرویدوشراکتهایاستراتژیکایج

اینروش.کنیدکهبرایهردوطرفسودآورهستند
مه(پارتنرشیپ)کهبهعنوانبازاریابیشراکتی

تشناختهمیشود،بهبرندهااجازهمیدهدکهباسرع
تبیشتریشناختهشوندومشتریانجدیدبهدس

وقتییکیفروشدارد،آنیکیمعرفی.آورند
.میشود



Inbound Marketing 
بازاریابی درونگرا

درجهانمدرندیگرلزومینداردکهشمابهسراغمشتری
یدمیپرس.برویدومزاحماوشوید،تاشایدازشماخریدکند

چهراهیغیرازاینبرایبدستآوردنمشتریوجوددارد؟
!بازاریابیدرونگرا

بازاریابیدرونگرایعنیشماهزینههایخودراصرفساخت
یکبرندمستحکمباهویتدرست،ارائهاطالعاتو
فعلیراهنماییهایمفیدبهمشتریان،ایجادرابطهبامشتریان

بازاریابیدرونگراشاملبخشهای.بکنید...و
یانبرایاینکهمطمئنشویدمشتر)مختلفیازجملهسئو

...ایو،بازاریابیمحتوا،بازاریابیرابطه(شماراپیدامیکنند
میشود



Outbound Marketing 
بازاریابی برونگرا

گاهیبرایشرکتهامهماستکهبه
ینا.مشتریانبالقوهخوداعالموجودکنند
اتیوکار،باشناختبهترینروشهایتبلیغ

هدفگیریدرستمشتریانبالقوهانجام
.میشود



Permission Marketing

بازاریابی اجازه ای

همهمادرطولروزتبلیغاتمزاحمبسیاریراازطریق
درزیاداینتبلیغاتانق.دریافتمیکنیم...پیامک،ایمیلو

کهشدهاندکهدیگرنهتنهاآنهارابررسینمیکنیم،بل
پیدانسبتبهشرکتهایتبلیغدهندهکمیحالتتدافعی

زکافیاستا!راهحلچیست؟بازاریابیاجازهای.میکنیم
ینبههم.مشتریانخودبرایتبلیغکردناجازهبگیرید

!سادگی



بازاریابی ویروسی

اقبازاریابیویروسییاهمانوایرالمارکتینگزمانیاتف
اطبانکهمخمیافتدکهاستراتژییککسبوکاراینباشد
روش،این.خودراتشویقبهانتقالپیامبازاریابیخودکند

شباهتبسیاریبامنتشرشدنویروسدرمحیطاطراف
البرداردودقیقاًبههمیندلیلاستکهنامویروسییاوایر

درواقع،تنهاتفاوتاین.رویآنگذاشتهشدهاست
وا،ویروسباسایرویروسهاایناستکهدربازاریابیمحت

ودردنیایدیجیتال)ویروسشماازجنسمحتوااست
.(زندگیمیکند



یشایدبتوانگفتکهپایهواساسبازاریاب
دهانبهویروسی،انتشاراطالعاتبهصورت

است،امافناوریهایمدرنوجدیددهان
بیرامبتنیبراینترنت،بسترهایبسیارمناس

جهتتوزیعدیجیتالمحتوایویروسیفراهم
یآوردهاندوامروزه،بهترینروشبرایبازاریاب
.ودویروسی،استفادهازاینترنتمحسوبمیش





،محتوایویروسیهرچیزیکهباشد
بایدافرادراتشویقکندتاآنرابا

انهرمیز.سایرینبهاشتراکبگذارند
اتعدادافرادیکهپیامویروسیشمار
وایدریافتمیکنندبیشترباشد،محت
ترشماویروسیترواثربخشیآنبیش

.خواهدبود



هدربازاریابیویروسی،خدماتیامحصوالتباارزشیارائ
میشود

محتوایویروسی،بدونزحمتمنتشرمیشود

ترکدربازاریابیویروسیبهسراغانگیزههاورفتارهایمش
انسانیمیرویم

ودمحتوایویروسیبرایانتشارازشبکههایارتباطیموج
استفادهمیکند





بازاریابی ربایشی

روشیازمارکتینگاستکهتمرکزآنبرروی
جذبمشتریوکشاندناوبهدرونپایگاههای

خصوصاًازطریقمحتوایمفیدو)کسبوکارشما
معموالًدراینروش،پایگاهاصلی.است(مرتبط

اشما،وبسایتتانمحسوبمیشودوصفحاتشم
ادرشبکههایاجتماعینیزپایگاههایدیگرشم

.هستند



ودبازاریابیربایشی،شمابهجایآنکهوقتوهزینهخ
راصرفپیداکردنمشتریکنید،آنراصرفافزایش

یبااینهدفکهکار.کیفیترسانههایخودمیکنید
آنکنیدمشتریدرزماننیاز،شماراپیداکند،پساز

درمسیرخریدهدایتشودودرهرمرحلهازمسیر
حاالاحتماالً.خود،چیزیباارزشازشمادریافتنماید

ند؟میپرسیدکهچگونهقراراستمشتریشماراپیداک
ماهمخودش!مگرچنینچیزیممکناست؟البتهکهبله

وقتیدرگوگلجستجومیکنیدویکسایتراباز
میکنید،دقیقاًجذبآنسایتشدهایدودرمسیر

.بازاریابیربایشیهستید



یستدربازاریابیربایشیبحثفقطبرسرجذبمشترین.
کنیم،اگربخواهیمکمیدقیقتربهبازاریابیربایشینگاه

نرابطهصمیمیبامشتریدرایمتوجهمیشویمکهایجاد
درواقع،هدفکلیشما.،اهمیّتبسیارزیادیداردروش

،مسیریکهدرطیآن.ایجادیکمسیربرایمشتریاست
هدوستانیک.غریبههاتبدیلبهدوستانشمامیشوند

یابیبااینحساب،میتوانبازار.اعتمادکاملیبهشمادارند
رییکروشبازاریابیکهبرایجادرابطهبامشت)رابطهای

دررابهعنوانیکبخشازبازاریابیربایشی(تاکیددارد
.نظرگرفت





انمشتریجلباعتمادبازاریابیربایشیراهیبرای
.است

زمانیکهشمابهپایانمقالهویژگیهایقهوهخوب
یگرمیرسید،فروشگاهداستانمابهشمایکمقالهد

وعمقالهایکهدربارهتفاوتدون.راپیشنهادمیدهد
باشماهم.اصلیقهوه،یعنیروبوستاوعربیکاست

عالقهوخوشحالیبهسراغآنمیرویدتااطالعات
.خودرادربارهقهوهافزایشدهید



ولۀگ.استگولۀبرفبازاریابیربایشیهمچونیک
برفیکههرچقدرغلتمیخورد،بزرگوبزرگتر

هرچقدرکهسایتشماجذابتروکاملتر.میشود
رد.میشود،بهتعدادمخاطبانشماهماضافهمیشود

ارتاناماک.ابتدایکار،شمااصالًشناختهشدهنیستید
بهجاییخواهدرسیدکهروزانههزاراننفرازطریق

وبه.گوگلوشبکههایاجتماعیشماراپیدامیکنند
اصالً.اینراحتیهاهمازتعدادآنهاکاستهنمیشود

گولۀبرفیشمابهمرورزمانتبدیلبهیکبهمن
!میشود،حداقلبهاندازهیکبهمنتاثیرگذار



تبازدهیشمادربازاریابیربایشیبهمراتببیشتراس!

پیدااگرقرارباشدشماازطریقتبلیغاتبرایخودمشتری
حورسانههایمطر.کنید،نیازبههزینهبسیارزیادیدارید

غاتمحبوباینترنتیمعموالًمبالغباالییرابرایتبلی
بهعالوه،شمامداممجبوربهتبلیغ.دریافتمیکنند

رایند.هستیدونمیتوانیداینهزینههارامتوقفکنید
حالیاستکهشانستبدیلشدنبهمشتریهمکمتر

چراکهمخاطباناینرسانههالزوماًنیازیبهشما.است
اواگربعدهاهمنیازدرآنه(دلشانقهوهنمیخواهد)ندارند

بهوجودبیاید،فقطبایدامیدوارباشیدکهنامشمادر
.خاطرشانماندهباشد



ومهمترینمسالهایکهدربازاریابیربایشیباآنروبر
مهمتخصصدرزمینهکاریشماوه:هستید،تخصصاست

محتواشمابرایتولید.تخصصدرزمینهبازاریابیدیجیتال
دوهمنیازبهکسانیداریدکههمبلدباشندخوببنویسن

یببهاینترت.درزمینهکاریشماتخصصداشتهباشند
یازطرف.استکهمیتوانیدمطالبمفیدیتولیدکنید

ا،دیگر،نیازبهتخصصدرزمینهسئو،بازاریابیمحتو
نیکسانیکهبتوانندکارهایف.همدارید...طراحیسایتو

یردگراانجامدهندومطمئنشوندکهزحماتشمانتیجهمی



یابایدنیروهایی.برایاینمنظورشماچندراهدارید
پرجداگانهبرایایندومورداستخدامکنیدکهکارسختو

ارییابایدبهنیروهایمتخصصدرزمینهک.هزینهایاست
یا.خود،درزمینهدیجیتالمارکتینگهمآموزشبدهید

هبخشیبایدبایکشرکتدیجیتالمارکتینگکارکنیدک
درهرصورت،کارشما.ازکاریاتمامآنرابهعهدهبگیرد

بهخصوصکهدرایران،تخصصچندان.سادهنخواهدبود
.راحتپیدانمیشود



دبازاریابیربایشیبهمعرفیبیشترشمامنجرخواهدش!

درروشبازاریابیربایشی،آخرینمرحلهایناستکه
ستییعنیدو.مشتریراتبدیلبهیکترویجدهندهکنید

کهواقعاًبهشماعالقهداردوباشوروذوقدربارهشما
اینیعنیبازاریابیربایشی،.صحبتخواهدکرد

.رانیزدرخودجایدادهاستبازاریابیدهانبهدهانروش
درمطمئناًبرایتانواضحاستکهپیشنهادیکدوست،چق

.تاثیرگذاراست



رشدازطریقبازاریابیربایشیزمانمیبرد
ایهکلیتفکرواستراتژیبازاریابیربایشیبرپ

هقبلازآنکاینیعنی.راهکارهایطوالنیمدتاست
ادیانتظاربازدهیداشتهباشید،بایدزمانوانرژیزی
زمان.راصرفافزایشکیفیترسانههایخودکنید

.یدمیبردتاشماشناختهشویدواعتبارکسبکن
تزمانیکهبینچندماهتاحتییکسالمتغیراس





ربایشیبازاریابیگفتیم،اینازپیشهمماومیبینیدنمودارایندرکههمانطور
شیربایبازاریابیکلیهدف.داردمخاطبجذبصرفازوسیعتربسیارنگاهی
راانمخاطببتوانیدآنطریقازکهکندایجادشمابرایپایگاهیکهاستاین

میلابکهکنیدکارینهایت،دروکنیدتبدیلمشتریبهراآنهاکنید،جذب
در.وندششماطرفداربهتبدیلیعنی.نمایندمعرفیدیگرانبهراشماخودشان،

.میکنیمبازرامسیراینمختلفمراحلادامه



!موادی که برای ربایش مشتری الزم دارید



تحلیلدقیقکاربران
ًبدونشناختدرستمشتریانبالقوه،عمال

،هرچهنباشد.جذبکردنآنهاغیرممکناست
اشماقصدداریدیکسوزنرادرانبارکاهپید

.کنید
روشهاوابزارهایمتنوعیوجوددارندکهبرای

.تحلیلبهتربهشماکمکخواهندکرد



زداردبازاریابیربایشیبررویایجادرابطهبامشتریتمرک!

ستبازاریابیربایشیفقطیکروشبرایجذبمخاطبنی.
ریمسی.بلکهمسیریاستکهشمابرایمخاطبمیسازید

.کهمیتواندغریبههاراتبدیلبهدوستانشماکند
ادوستانیکهتامدتهاباشماهمراههستندوحتیشمار

طهاینیکنق.بهدوستانوآشنایانخودمعرفیمیکنند
اًبراینکهدقیق.بسیارمثبتدربازاریابیربایشیاست

.اساساصولبازاریابیرابطهایکارمیکند



بازاریابی محتوا

رتبطاصلیترینابزارشمابرایجذبمخاطبان،تولیدمحتوایم
شکلمحتواییکهبرحسبنیازوخواستهکاربران.ومفیداست

میگیردویکنقشکلیدیدرجذبودرگیرکردنمخاطبان
.نیستالبتهمنظورازمحتوافقطمقالههایوبالگی.بازیمیکند

مهکتابهایالکترونیکی،فایلهایصوتیوویدئوهایجذابه
وهمهمیتواننددرتبدیلشدنشمابهیکمرجعوجذب

ایدرضمن،لطفاًمحتوایخوببر.مخاطبانتاثیرگذارباشند
.صفحاتفروشفراموشنشود



بازاریابی شبکه های اجتماعی

ماشبکههایاجتماعی،پایگاههایمهمیبرایکسبوکارش
محسوبمیشوندوفعالیتجدیشمادرآنها،قطعاً

ابهخصوصکهشم.میتوانددرجذبمخاطبانموثرباشد
ندگانینهتنهابهاینترتیبدیدهمیشوید،بلکهدنبالکن

نندکسانیکهباعالقهشمارادنبالمیک.پیداخواهیدکرد
.وهمیشهبهآنهادسترسیخواهیدداشت

بوکارانتخابشبکهاجتماعیمناسب،بستگیبهنوعکس
ترینامااگربخواهیمنگاهیکلیداشتهباشیم،به.شمادارد

رامووموثرترینشبکههادرایران،قطعاًاینستاگرام،تلگ
لینکدینهستند



بهینه سازی تجربه کاربری

کافیدربازاریابیربایشی،فقطداشتنیکوبسایت
راننیزبلکهارائهیکتجربهفوقالعادهبهکارب.نیست

راینیعنیمطمئنشویدکهکارب.اهمیّتزیادیدارد
یرهابهراحتیمیتواندازسایتشمااستفادهکند،مس

بهدرستیبرایاوتعریفشدهاند،ازفراخوانهای
عملدرستدرمکانهایدرستاستفادهکردهاید،

یصفحاتفرودراههایارتباطیباشماسادههستند،
خدماتویژهشماتعریف/جداگانهبرایمحصوالت

شدهاندودرمجموعهمهچیزبهنحویچیدهشده
استکهمشتریرابهسمتفشردندکمهخرید

.هدایتکند



Outbound Marketing

بازاریابی برون گرا

ازاریابیدرمقابلبازاریابیربایشییادرونگرا،روشیبهنامب
یعنیآنزمانیکهخودشمابه.مطرحشدهاستبرونگرا

.دنبالمشتریمیروید

ردازنمونههایبازاریابیبرونگرا،میتوانبهزمانیاشارهک
عهکهشمادریکوبسایتخبریتبلیغمیکنیدکهجام

دهدفشماراتشکیلمیدهد،بااینهدفکهشناختهشوی
.وتعدادیمشتریجدیدهمبدستآورید



عبارتبازاریابیبرونگراتاحدزیادیبهشکلو
یشتربهشمایلسنتیبازاریابیربطپیدامیکندکهب
لدلی.سمتتبلیغاتدرسایررسانههاتمایلداشت

قبلازتکنولوژی،هنوز.اینموضوعهمسادهاست
امکانایجادرسانهتوسطکسبوکارهاعمالًممکن
ونبودورسانههابهروزنامه،مجله،تلویزیونورادی

یبرایهمین،مطرحکردنایدهبازاریاب.محدودبودند
امابا.ربایشیاحتماالًآنقدرفایدهنداشتهاست

یداراختراعاینترنت،کمکمجرقههایاینایدهنیزپد
.شدهاست



WOMM Marketing

بازاریابی دهان به دهان 

تنبازاریابیدهانبهدهانیاتأثیرگذاریفعالوبرانگیخ
اطبیعیگفتوگوهایحولیکبرند،سازمان،محصولوی

.رویداد
هدرحقیقتدربازاریابیدهانبهدهان،محصولشمابایدب

وقدریقدرتمندباشدتامشتریاندلیلیبرایتعریف
تریزمانیکهمش.صحبتدربارهمحصولشماداشتهباشند

ازمحصولیاخدماتیرضایتداشتهباشد،چهاتفاقی
میافتد؟سعیمیکندآنرابهدوستانوآشنایانخود
!معرفیکندودراینراهازاعتبارخودمایهمیگذارد





چرا بازاریابی دهان به دهان موفق است؟

ضرورتاًهمهیعملکردایناستراتژیبهیککلمه
!!!اعتماد:بازمیگردد

هرمشتریِرضایتمندیمیتواندهزارهامشتریدیگررا
ایننوعتبلیغات،یکیاز.برایشمادستوپاکتد

هاشارهمتقاعدکنندهتریننوعتبلیغاتاستزیراهمانطورک
تکردیم،فردتوصیهکنندهازاعتبارخودجهتتبلیغا

بدونآنکهذرهایمنفعتازسازمانیا)استفادهمیکند
مردمبهنظراتدوستانخودیا(.شرکتشماطلبکند

.مشتریانقبلییکمحصول،بیشتراعتمادمیکنند



رممکناستاینسوالبرایشماپیشبیایدکهاگ
نطرفمقابلازعمداینچنینرفتاربدیداردچه؟آ

گاهبایدچکارکنم؟
رفسعیکنباطرفمقابلتندینکنی،اگرشماط

و.مقابلراهلبدهیاوهمشماراهلمیدهد
.مشکلبزرگترمیشود

بهچایآنازطرفمقابلبپرساسمتچیست؟
وقتیکهاسمطرفمقابلرابپرسیطرفمقابل
محتاطترمیشودچراکهمیدانددربرابررفتار

.گستاخانهاشمسولاست



بهعنوانمثالاگروام.حقوحقوقخودترایادآوریکن
میخواهیوکارمندبانکباشماهمراهینمیکندمی

مندهسالاستدراینشعبه… توانیبگوییآقای
منبا.توماناست… حسابدارمومیانگینماهیانهمن

ازشمامی.توجهبهامتیازیکهدارمتقاضایوامدارم
.خواهمبامنهمکاریکنید

زمانیکهفردمقابل.مستنداتبرایخودجمعآوریکن
میبیندشماازاومدرکداریدواینرفتاراشتباهاو
نیدبرایشگرانتماممیشودومیتوانیدازاوشکایتک

.احتمالداردازرفتارخودعقبنشینیکند



وقتیکهفردروبرومیگویداینکارراانجامنمیدهدوازرفتار
برگهاشتباهخودکوتاهنمیآیدبهاوبگوییدمسالهاییندارد،یک
!مکاغذبهاوبدهیدوبگوییدبنویسمناینکارراانجامنمیده
تارخیلیازافرادوقتیمیبینندمجبوربهدادنسندهستندورف

میتوانیدبرای!آنهاخارجازعرفاستعقبنشینیمیکنند
ردخودشاهدداشتهباشیدوازدیگرانبخواهیددربرابررفتارآنف

.نیدمیتوانیدباتلفنهمراهخودفیلمبرداریک.شاهدشمابشوند

اوطرفمقابلهمراهینکردسراغمدیررابگیروباجالاگربازهم
ردرنظرداشتهباشیدوقتیدرموردکارمندزی.واردمذاکرهبشو

هبسادستاوصحبتمیکنیدازالفاظبیادبانهاستفادهنکنیدچ
حمودبومتینموضوعراتوضی.فردمسولازکارمندخوددفاعکند

.بدهوازاوبخواهمسلهرابررسیکند



دهبرایمحتوایتولیدشهشتگاختصاصییک
.توسطکاربرانایجادکنید

یدبایکهدیهیاتخفیف،کاربرانرابرایتول
ویدیو،متنیاعکسازمحصولخودتشویق

.کنید
حسوجودجامعهایخاصازمصرفکنندگانرا

.بینکاربرانخودبهوجودآورید



ر،افرادتأثیرگذاریابهاصطالحاینفلوئنس
درستهمانچیزیهستندکهاسمآنها

برایافرادیباارتباطاتیقویوقدرتی.میگوید
اآنهاتأثیرگذاریبرباورهاورفتارجوامعیکهب

بهخاطروجوداعتبارازپیش.ارتباطدارند
آمادهیآنها،بازاریابیدهانبهدهانتوسط

.اشدیکفردتأثیرگذار،میتواندبسیارمؤثرب



40%ازمردممیگوینددرستهنگامیخریدکردهاند
کهیکفردتأثیرگذار،ازآنمحصولدرحسابهای
کاربریشبکههایاجتماعیاش،مثلتوییتر،

ازمردم%4۹.اینستاگرامیایوتیوبحرفیزدهاند
میگویندکهرویتوصیههایافرادتأثیرگذار،در

%۷3.تصمیمگیریهایشاندرخریدحسابمیکنند
ازبازاریابهابودجهایرابهبازاریابیازطریق

.اینفلوئنسرهااختصاصمیدهند



ولمانچگونهافرادتأثیرگذاررابرایتبلیغمحص
:مجابکنیم

درمحتوایخودتانازآنهاسخنبگویید.
ازمحصوالتیاخدماتآنهابگوییم.

اجازهبدهیمکهازمحصوالتوخدماتمابه
.رایگاناستفادهکند



بازاریابی دهان به دهان با رمز و راز

د،هرباایجاداینحسکهمشتریانشمااطالعاتبیشترینیازدارن
ید،تاکتیکبازاریابیمیتواندزودترازآنچیزیکهخیالمیکن

بانشتذرهایاطالعاتوبرگزاریرخدادهای.گستردهشدهباشد
هتشویقکنندهمیتوانجریانیرازآلودحولمحصولجدیدتانب
.یدوجودآوردهوبازاریابیدهانبهدهانرابیشازپیشتقویتکن

ابیدرتمامسالهایانتشارش،ازاینتکنیکبازاریبرندهریپاتر
بادرست.اپلنیزمثالخوبیبرایاینموضوعاست.استفادهکرد

وهمه"...امایکچیزدیگر":همانشعارهمیشگیاستیوجابز
زاینیکچی"میدانستندکهبایدهرباردرهراجالساپلمنتظر

.باشند"دیگر



نبایدها

تجربهایعادیرافریادنزنید
بازاریابیدهانبهدهان،هنگامیراهمیافتدکه

هتجربباتیکمصرفکننده،فرایچیزیباشدک
طحتصورمیکردهاست؛اینیعنیدرنظرگرفتنس

.عادیتوقعاتمشتریهیچچیزیرارقمنخواهدزد
دتاشمابایدفراترازانتظارمشتریانخودظاهرشوی
.ددرموردشماومحصولتانگفتگوییراشکلدهن

هیچخدماتپسازفروشکاملیوجودندارد



رویکارمندانخودتانبرایفرستادنپیامدهانبهدهان
یک.خدماتپسازفروشبینظیرحساببازنکنید

د،سیستمخدماتپسازفروش،حتیدربهترینحالتخو
مصرفکنندگانیکهامروز.پراکندهوگاهوبیگاهاست

خدماتبینظیریرادریافتمیکنند،نمیتواندمطمئن
باشندکهفردادوستانشانهم،چنینخدماتیرادریافت

تهبنابراینازمشتریانخوداینتوقعرانداش.خواهندکرد
وشباشیدکهاعتبارخودراگروگذاشتهوخدماتپسازفر

.محصولشماراتبلیغکنند

نگویید،نشانبدهید!



بیانیههایفیزیکیوغیرشفاهی،قابلاعتمادترینمحرکهادر
تیکاینبیانیههامیتوانندبهصور.بازاریابیدهانبهدهانهستند

معماری،یکامرحرکتییایکامربخشندهوجودداشتهباشندو
اگرنمیخواهیددرحدمعمول.فراترازمرزهایمعمولحرکتکنند

راینجاباشیدچراتأکیدبیشترازحدیرویمعمولبودنمیکنید؟د
:ازاینبیانیههایجسورانهچندنمونهراخواهیمگفت

سیاریکفروشگاهپیانوکهشبیهیکپیانویب:بیانیهیمعماری
ودیبزرگاست،باکلیدهایسیاهوسفیدیکهسایبانرویایوانور
کراتشکیلمیدهند؛یایککفشیشهایبرایهمهیمشتریانی
ودبنگاهاقتصادیتامشتریاندرشفافیتهمهچیزرازیرپایخ

.بینند



اهیپرتابیککردنحرفهاییکم:بیانیهیحرکتی
تازهازیککارمندبهسمتکارمنددیگریدریک
بازارترهباررادرنظربگیرد؛یاحرکاتچاقوییک

هر.آشپزحرفهایهنگامخردکردنمواداولیهاش
تنبهکسکهچنینصحنههاییرامیبیندوقتبرگش

خانهباداستانیاعجابآوراینصحنههارابرای
هربیانحرکتمداری.دیگریبازگوخواهدکرد

أثیرمیتواندبهصورتتأثیرگذاریروییکمشتریت
.شگرفبرایبازگوکردندهانبهدهانبگذارد



نیآیاشمامیخواهیدصاحبرستورا:بیانیهیبخشندگی
اییباشیدکهبهمشتریانشحقانتخابگرانتریندسره

موجوددریکمنویبازرامیدهد؟شمامیتوانیدتماماین
هزینههارادرقیمتنوشیدنیهایتانجبرانکنید،

درحالیکهشماتنهارستورانبخشندهوباکالساطراف
یدحتیشمامیتوان.هستیدکهچنینویژگیجذابیدارد

تنهاساعتفروشیایباشیدکهبیهیچهزینهایتمام
باتریهایساعتهاییکهحتینفروختهایدراتعویض

اینحرفهابدونهیچدردسریمیانهمهجابجا.میکنید
میشوندوهزینهیتعویضیکساعت،قطعاًازهزینهی

.تبلیغاتوسیعبراییکساعتفروشیکمتراست



باهزینهیکمبهمقصدنمیرسید
هگاهیاوقاتبودجهیشمابراییکبازاریابیدهانب

ایدهانکافینیستوبستگیبهتعدادمشتریه
درواقعبازاریابیدهانبهدهانگاهی.شمادارد

بانیازمندیکسرمایهگذاریعظیماستکهدرنهایت
حذفهزینههایتبلیغاتمعمول،دربازهیزمانی

دناندکهزینهکر.بلندمدت،قابلتوجیهخواهدبود
دربازاریابیدهانبهدهان،درستمانندخریدنیک

تابلیتبهسمتاروپاست،درحالیکههواپیمایتان
!میانآبهایآزاد،سوختنخواهدداشت



هیچقولیدرتبلیغاتتانندهید
بااینکهقولخدماتخوب،میتواندپتانسیل

ند؛راهاندازییکتبلیغاتدهانبهدهانرابیشترک
امااینقولهامیتواندهمزماناحتمالاینکه
درامشتریهایشماتبدیلبهنمایندههایشمانشون

هدرچرایکمشتریبایدتضمینیک.نیزباالببرد
ایدبهتبلیغاتشمابیانشدهاندراتکرارکند؟شماب

مشتریهایخوداجازهدهیدتاخودشانخبرهای
.جذابوخوبرابرسانند



با سپاس از توجه شما


