روش های هوشمندانه و آسان بزای جذب مشتزی
آیب ثِ چطن اًذاصی ثشای كشٍش خَد ًیبص داسیذ اهب ًوی داًیذ کِ چگًَِ ثبیذ ضشٍع کٌیذ؟ اص ًکبت اهیذٍاسکٌٌدذُ
صیش ثشای پیذا کشدى هطتشیبى حقیقی ثبصاس ّذف خَد استلبدُ کٌیذ.
تؼذاد صیبدی اص هشدم ،دٍسًوبی جزة هطتشی سا ّوچَى هبّیگیشی ثب ًخ ٍ چَة هی ثیٌٌذ .آى ّب هی داًٌذ کدِ
اگش چیضی سا ثِ آى طشف پشتبة کٌٌذ تَجِ اضخبغی سا جلت خَاّذ کشد اهب آى چِ کِ ًوی داًٌذ ایي است کدِ
دس اثتذا ثبیذ دس هکبى هٌبسجی هبّیگیشی کٌٌذ ٍ دٍم ایٌکِ ثشای ثِ دام اكتبدى هبّی ثبیذ غجش کشد ٍ اص ّوِ هْن
تش ایٌکِ طؼوِ دًذاًگیشی هَسد ًیبص است.
ثب ّویي هثبل هبّیگیشی اداهِ هی دّین .ثیبییذ ثِ ضوب چٌذ هکبى هٌبست ثشای هبّیگیشی هؼشكی کٌین .اهب اثتذا
ثِ ایي سَاالت پبسخ دّیذ  :هطتشی ٍاقؼی ضوب کیست؟ ثبیذ ثتَاًیذ دست کن  5هؼیبس اص هطتشی ایذُ آل خدَد
ثذٍى چطن ثشّن صدى كْشست کٌیذ.

جَاة ّبی ضوب ثبیذ ّوچَى هَاسد صیش ثبضذ
-

ثیي  55تب  55سبل سي داضتِ ثبضذ

-

هتبّل ثبضذ

-

سبکي هحلی دس كبغلِ  8کیلَهتشی اص خشدُ كشٍضی هي ثبضذ

-

كشصًذ داًص آهَص داضتِ ثبضذ

-

دست کن  55کیلَهتش دس ّلتِ ساًٌذگی کٌذ

اگش ًوی تَاًیذ  5دستِ اص اكشادی کِ ًیبص ثِ جزثطبى داسیذ كْشست کٌیذ تجبست ضدوب ثدِ ّدی جدبیی ًخَاّدذ
سسیذ .ثشای دسیبكت جَاة سشیغ ثِ سَاالت هی تَاًیذ ً 5لش اص ثْتشیي هطتشیبًتبى سا دس ًظش ثگیشیذ .ایي ً 5لدش
چِ هطتشکبتی داسًذ؟ پبسخ ثِ ایي سَال ًیض کبس ضوب سا ساُ خَاّذ اًذاخت.
حبل هی تَاًیذ اص هطتشی خَد تػَیش ثسبصیذ .آیب آى ّب هبدسثضسگ ّستٌذ؟ ضبؿل ّستٌذ؟ جَاى اًذ؟ ثشای دستِ
ثٌذی هطتشیبى ثِ آى ّب كکش کٌیذ .هوکي است خذهبتی اسائِ کٌیذ کِ تٌْب جَاًبى ثِ آى ػالقِ هٌدذ ثبضدٌذ اهدب
چِ کسی ثشای خذهبت ضوب پَل پشداخت هی کٌذ؟ هبدسثضسگ ،پذس یب هبدس.

ثٌبثشایي ثِ ثیص اص یک استشاتژی كشٍش ًیبص داسیذ .ایٌطَس ًیست؟
ثبیذ ثذاًیذ کِ چگًَِ ایي اكشاد سا هطتشی خَد کٌیذ ،اگش استشاتژی كشٍش ضوب سٍی گضیٌِ ّبی خدبظ هتوشکدض
ثبضذ هطتشیبى سا دس ّش صهیٌِ پیذا هی کٌیذ .ثِ ػٌَاى هثبل كْشست دستِ ثٌذی ضوب ثِ ایي گًَِ خَاّدذ ثدَد :
سَپشهبسکت ،پوپ ثٌضیي ،كشٍضگبُ ّبی خبظ ،کبسٍاش یب كشٍضگبُ ّبی لَاصم ٍسصضی .حبل اگدش ثتَاًیدذ اص تدبثلَ
اػالًبت ایي گًَِ اهبکي ثشای هؼشكی تجبست تبى استلبدُ کٌیذ ثِ ٍیژُ هکبى ّبیی کِ ثِ صهیٌِ کبسی ضوب ًضدیک
تش ّستٌذ ثشای هحػَل خَد هطتشیبى ثیطتشی پیذا هی کٌیذ .ثِ ػٌَاى هثبل ٍالذیٌی کِ كشصًذ داًص آهَص داسًذ
ثذًجبل هـبصُ ّبی كشٍش لجبس كشم ،لَاصم التحشیش ٍ دیگش هَاسد هشتجط ّستٌذ.

اگش هی خَاّیذ هحػَل یب خذهبت خَد سا ثِ خشیذاساًی ثلشٍضیذ کِ دسآهذ ثبالیی داسًذ چطَس آى ّب سا پیذا هی
کٌیذ؟ تبالسّبی ثضسگ کطَس؟ كشٍضگبُ ّبی ثشًذّبی هطشح؟ سستَساى ّبی ضیک؟
پس ثبیذ جَاة ایي سَال کِ کجب تجلیؾ کٌن؟ سا ثذست آٍسیذ .تجلیؾ دس تبالسّبی کطَس ػوال ؿیش هوکي است اهب
هطوئٌبً هی تَاًیذ دس كضبی ػوَهی ایي تبالسّب تجلیؾ کٌیذ.

هی تَاًیذ دس هکبًی کِ دیگش سقجب تجلیؾ هی کٌٌذ تجلیـبت کٌیذ ٍ ثب آى ّب ثِ سقبثت ثپشداصیدذ .ثْتدشیي ثبضدیذ ٍ
ثْتشیي خذهبتتبى سا تجلیؾ کٌیذ.

ثشای یبكتي خشیذاساى تبصُ هی تَاًیذ اص اكشادی کِ ثِ تبصگی ثِ كْشست هطتشیبى ضوب اضدبكِ ضدذُ اًدذ اسدتلبدُ
کٌیذ .تٌْب کبسی کِ ثبیذ ثکٌیذ پشسیذى است .اص آى ّب ثپشسیذ اكشاد دیگشی سا هی ضٌبسٌذ کِ ثدِ کدبالی ضدوب
ًیبص داضتِ ثبضٌذ ٍ لیست ایي اكشاد سا دس اختیبس ثگیشد .حبل اسبهی ای کِ دس اختیدبس داسیدذ كْشسدت هطدتشیبى
ثبلقَُ ای است کِ ّشکذام هی تَاًٌذ یکی اص ثْتشیي هطتشیبى ضوب ضًَذ.

کبس ثْتشی ًیض هی تَاًیذ اًجبم دّیذ .ثشای هطتشیبى كؼلی خَد ثِ اصای هؼشكی کشدى هطتشیبى جذیدذ پدبداش ٍ
تخلیق دس ًظش ثگیشیذ .تب ثِ حبل دس هَسد هؼشكی  5هطتشی دیگش دس قجبل دسیبكت  05دسغذ تخلیق یب کبسٍاش
سایگبى ضٌیذُ ایذ .ثِ آى ّب ثشگِ ّبیی ثب کذّبی هطخع دادُ هی ضَد کِ ثِ دیگشاى ثذٌّذ ٍ هطتشیبى جذیذ ثب
ّویي ثشگِ ّب سّگیشی هی ضًَذ.
هطوئي ثبضیذ اص اًجبم ایي کبس پطیوبى ًوی ضَیذ .ثِ ایي كکش کٌیذ کِ خشیذاساى ثشای اًتخبة كشٍضٌذُ ّدب ثدِ
سشاؽ كشٍضٌذُ ای هی سًٍذ کِ تخلیق اسائِ هی کٌذ.

ٌّگبهی کِ رّي خَد سا هؼطَف هطبلت گلتِ ضذُ کٌیذ خَاّیذ داًست کدِ ثْتدشیي هکدبى ثدشای هدبّیگیشی
کجبست ٍ ثْتشیي طؼوِ کذام است.

پزداخت
اسائِ دٌّذُ ساّکبسّبی تجبست الکتشًٍیک
ثشای هطبٍسُ سایگبى ٍ ّوکبسی ثب پشداخت توبس حبغل ًوبئیذ

