ؽمب ثزای جذة مؾتزی ثیؾتز ي تزغیت آن َب ثٍ خزید محصًالتی کٍ ػزضٍ می کىید اس چٍ راَکبرَبیی
اعتفبدٌ می کىید ،در دویبی تجبرت الکتزيویک اس چٍ تکىیک َبیی ثُزٌ می گیزید ،آیب فىًن ي ريػ َبی فؼلی
ثبساریبثی ي تجلیغبتی ؽمب آن طًر کٍ اوتظبر دارید ثٍ جذة مؾتزی اوجبمیدٌ اعت؟آیب وغجت ثٍ َشیىٍ َبیی کٍ
ثزای ثبساریبثی صزف می کىید ثبسدَی داؽتٍ اید؟ ثب پزداخت َمزاٌ ؽًید تب یبسدٌ تکىیک ثبساریبثی حزفٍ ای را
ثیبمًسید...
 .1مؾتزی ؽمب کبال یب خدمت تبن را خزیداری می کىد تب احغبعی خًؽبیىد اس خزید خوًد داؽوتٍ ثبؽود،
ایه احغبط خًؽبیىد را مطلًثیت یب  Utitlityموی وبمىودَ ،ىموبب تجلیغوبت یوب تُیوٍ صوفیبت ية یوب
ثکبرگیزی دیمز اثشار فزيػ اس تصوبيیز ي ياصگوبن سوودٌ ،پزؽوًر ي َیجوبن اومیوش کوٍ احغوبط وؾوب ي
عزسودگی را در مؾتزی تقًیت می کىىد اعتفبدٌ کىید تب رضبیت مىودی ي خؾوىًدی را ثوزای خزیودار
محصًالت خًد فزاَم ومبیید ایه کبر ثبػث می ؽًد میل آن َب ثٍ خزید کبال یب خدمبت ؽمب ثیؾتز ؽدٌ
ي تحزیکؾبن ومبید تب َمیه حبال آن محصًل ي یب خدمت را خزیداری ومبیىد.
َ .2میؾٍ ريػ َبی جدید ثبساریبثی ي تجلیغبت را اعتفبدٌ ومبیید ،ريػ َبی قدیمی را ویش کٍ َزگش موًرد
اعتفبدٌ قزار ودادٌ اید امتحبن کىید ،در ایه جب ثُتزیه ي مطمئه توزیه ريػ آن اعوت کوٍ  88درصود
ثًدجٍ تجلیغبتی خًد را ثٍ متد َبی اثجبت ؽدٌ ي  28درصد دیمز را ثٍ متدَبی وً اختصبؿ دَید .اغلت
ثبسرگبوبن مًفق ثدين تًجٍ ثٍ مًقؼیت ثبسار ي رقبثت فؾزدٌ اس َمیه فزمًل عبدٌ اعتفبدٌ می کىىد.
 .3ثب َمبن ثًدجٍ ای کٍ ثزای تجلیغبت طًالوی صزف می کىید تجلیغبت ثیؾتزی ثب اوداسٌ کًچک تز اوجوبب
دَید ،ایه کبر ثبػث می ؽًد کٍ تجلیغبت کًتبٌ ؽمب در مقبیغٍ ثب تجلیغبت طًالوی ثبسخًرد مىبعت تزی
داؽتٍ ثبؽد ي درآمد ثیؾتزی وصیت ؽمب کىد ،یکی اس مًثزتزیه ي ثُتزیه تجلیغبتی کٍ تب امزيس اعوتفبدٌ
ؽدٌ اعت تىُب اس  11کلمٍ تؾکیل ؽدٌ اعت.
 .4ثُتزیه ي کًتبٌتزیه تجلیغ یب آگُی خًد را ثز ريی کبرت پغتبل چبح کىید ي آن را ثزای تمبب مؾوتزیبن
احتمبلی در ثبسار َدفتبن پغت کىید .مزدب سمبوی یک کبرت پغتبل را میخًاوىد کوٍ پیوبب آن کًتوبٌ ي
میتصز ثبؽد .یک تجلیغ ،آگُی یب پیبب کًتبٌ ثز ريی کبرت پغوتبل مویتًاوود حجوم ثوبالیی اس تزافیوک
مؾتزیبن را ثٍ عمت ية عبیت ؽومب ثکؾوبود ي در وتیجوٍ ثوب ایوه َشیىوٍی اوود
چؾمگیزی افشایؼ دَد.

فوزيػ را ثوٍ وحوً

 .5کلمبت ،ياصگبن ي جملٍَبی کًتبٌ ،پزاوزصی ي تحزیوکآمیوش ،مؾوتزیبن احتموبلی را وغوجت ثوٍ خًاوودن
تجلیغبت ثؼدی ؽمب ػالقٍمىد ي پبثزجب ومٍ میدارد .حتی اگز مؾتزی ثٍ َز دلیلی در حبل حبضز اس ؽمب
خزید وکىد ،امب آگُی ؽمب ثزایؼ جذاة ثبؽد ،مطمئه ثبؽید َمچىبن مىتظز آگُویَوبی جدیود ؽومب
خًاَد ثًد ي اقداب ثٍ خزید میکىد .ثىبثزایه ثب دقت ي حًصلٍ ،کلمبت ي ػجبرات خغتٍکىىدٌ ي ثیرمق ي
خبلی اس احغبط را اس تجلیغبت خًد حذف کىید ي اس کلمٍَب يػجبرتَبی ريح ثیؼ ،ثب ثبر اوزصی مثجت ي
عزسودٌ اعتفبدٌ کىید .ثزای ومًوٍ ثٍ جبی اعتفبدٌ اس ػجبرت «محصًل مب عًدمىد اعت ي گزان ویغت»،
اس ػجبرت « 99دالر کمتز ثپزداسید ي اس محصًل عًدمىد مب ثُزٌ مىد ؽًید» اعتفبدٌ کىید.
 .6ثزای ثیؾتز مزدب تزط «اس دعت دادن» ثیؼ اس تمبیل «ثٍ دعت آيردن» اعت  ،ثىبثزایه پظ اس ایىکوٍ
ثٍ مؾتزی احتمبلی خًد گفتید کٍ ثب خزید محصًل یب خدمت ؽمب چٍ امتیبسَبیی کغت میکىد ،ثوٍ اي
ثمًیید کٍ اگز محصًل ؽمب را ویزد چٍ چیشَبیی اس دعت میدَد،ثٍ ایه مؼىی کٍ اگز کغی ثداود کوٍ
ثٍ راعتی چیشی را اس دعت میدَد ،دعت ثٍ اقداب میسود ،امب تىُب تمبیل ثٍ داؽته یک کبال ،دلیل قبوغ
کىىدٌای ثزای ثٍ دعت آيردن ویغت .مؾتزیبن ،کبال یبخدمت ؽمب را ثزای لوذت اس عوًدَبی حبصول اس
خزید آن میخًاَىد ،امب آوُب سمبوی ثزای داؽته محصًل ؽمب ثیؾتز اومیشٌ ي تمبیل خًاَىد داؽت کوٍ
ؽمب ثٍ آن َب یبدآيری کىید ،اگز محصًل ؽمب را وداؽتٍ ثبؽىد ،چٍ چیشَبیی را اس دعت میدَىد.
 .7ؽمب میتًاوید َز تزدید ي دروگ در خزید مؾتزی احتمبلی را در َمبن آخزیه دقیقٍ رفغ کىیود .ثوزای
ایه کبر کبفی اعت کٍ مؾتزی احتمبلی ػالقٍمىد را کٍ در تزدید خزیدن یوب ویزیودن کوبال یوب خودمت
ؽمبعت ،ثب یک اقداب جبلت یب خًؽبیىد غبفلگیز کىید .ثزای ومًوٍ درعت پیؼ اس پبیبن مؼبملٍ یب اوجبب
آخزیه مزحلٍی مؼبملٍ یب فزيػ ،جبیشٌ یب پبداؽی غیزمىتظزٌ ي غبفلگیزکىىدٌ ثٍ مؾتزی ثدَید ( ایوه
جبیشٌ ثٍ َز ؽکل میتًاود ثبؽد ي ثغتمی ثٍ مبَیت کغت ي کبر دارد؛ مبوىد تیفیف ،کبرت قزػٍ کؾوی
جبیشٌی يیضٌ ،اَدای کبالی جىغی یب َز وًع دیمز اس ایه دعت)
 .8ؽمب میتًاوید کل حجم فزيػ یب متًعط اوداسٌی فزيػ خًد را در یک سمبن اس طزیق تزکیت  2یب چىد
کبال یب خدمت مزتجط ثٍ َم ،ثٍ صًرت یک ثغتٍ یب عجد تزکیجی يیضٌ افشایؼ دَید .قیموت ایوه عوجد
کبال یب خدمت را پبییهتز اس قیمت خزید تک تک ایه محصًالت در وظز ثمیزید .ایه ثغتٍی يیضٌَ ،ز دي
گزيٌ دروگ کىىدگبن در خزید ) (Procrastinatorsي چبوٍسوبن حزفوٍای را تزغیوت مویکىود کوٍ
َمیه حبال خزید کىىد.

 .9ؽمب در َمٍ حبل ویبس ثٍ کغت مؾتزیبن جدید دارید .امب اس فزيؽی کٍ میتًاوید َماکىًن ،ثٍ آعبوی ثٍ
مؾتزیبن کىًوی خًد داؽتٍ ثبؽید ،غبفل وؾًید .کغت ي کبر ثب مؾتزیبن مًجًد اس َزوظز ثوبصوزفٍتوز ي
آعبنتز اس مؾتزیبن احتمبلی جدید اعتَ .مًارٌ تالػ کىید کوٍ مؾوتزیبن فؼلوی را ثوٍ خزیود ثیؾوتز
تزغیت کىید ي کبال ي خدمبت ثیؾتزی ثٍ آوُب ارایٍ کىید.
 .18اگز ؽمب اس جبیی خزید کىیود ي پوظ اس چىود ريس ثوٍ يعویلٍ وبموٍ یوب تموبط اسؽومب ثوٍ طوًر رعومی
عپبطگشاری ؽًد ،ياکىؼ ؽمب چٍ خًاَدثًد؟ ثٍ طًر قطغ احغبط خًثی ثٍؽمب دعت مویدَود ي ثوٍ
احتمبل سیبد مبیل َغتید کٍ ديثبرٌ اس آن َب خزید کىید .ثىبثزایه ،ؽمب ویش ایه حظ را ثٍ مؾتزیبن خًد
مىتقل کىید .مطمیه ثبؽید کٍ آوُب ثٍ ایه اقداب ؽمب پبعخ میدَىد ي ثوب اوجوًَی اس مزاجؼوٍکىىودگبن
مًاجٍ خًاَید ؽد.
 .11کبری کىید کٍ پبی مؾتزیبن ؽمب ثٍ تجلیغبت ػمًمی ثبس ؽًد .محز

یب ػبملی ثزای آوُب ایجبد کىید توب

ثٍ تمبب َمکبران ،ديعتبن ي اطزافیبن خًد اس ارسػمحصًالت ي خدمبت ؽمب ثمًیىد .یک مُوز تبییود اس
طزف آوُب میتًاود چىبن افشایؼ فزيؽی ثزای ؽمب ثٍ ارمغبن آيرد کٍ ثب َیچ مجلغ ي تجلیغی وتًاویود آن
را ثٍ دعت آيرید.
ؽمب چٍ تؼداد اس ایه فىًن را مًرد اعتفبدٌ قزار میدَید؟ کداب یک را َزگش اعتفبدٌ وکزدٌاید؟ ثٍ خبطز
داؽتٍ ثبؽید اعتفبدٌ وکزدن اس ایه تبکتیکَب ثبػث اس دعت دادن فزيػ ؽمب میؽًد ي ثودیه تزتیوت،
مىبفؼی را کٍ متؼلق ثٍ ؽمبعت ،اس دعت خًاَید داد.
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