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س یابیفروش و بازار شیکه در بحث افزا ییها تیساخت ها و فعال ریاز ز یکی  اریب

کسب و  کی یاست. بانک اطالعات یتحت عنوان بانک اطالعات یگذار است، بحث ریتاث

از  یاریبسوو یتواند بهره  یکسووب و کار م کیشووود که  یمحسوووم م یمعدن کیکار، 

را نداشووته باشوود، از  یو منظم قیدق یبانک اطالعات یکسووب و کار کیآن ببرد و اگر 

 معدن طال محروم است. نیا

بانک  دیکه چگونه با میدان یو نم مینداشته ا یکه تا االن بانک اطالعات دییبگو دیشا

و گسوووترش  دیتول یبه چگونگ میخواه یمقاله م نی. در امیاوریبدسوووت ب یاطالعات

 .میبپرداز یبانک اطالعات

 قدرتمند در فروش یابزار ان،یمشتر یبانک اطالعات

 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 انیمشتر یبانک اطالعات یجمع آور یها روش

  ینترنتیا یروش ها -۱

است.  ینترنتیروش ا د،یکن تیخود را اپد یبانک اطالعات دیتوان یمرجع که م نیاول

طالعات آنها را به و ا دیمرتبط با خودتان را در گوگل جسووووتنو کن یکسووووب و کار ها

از کسب و کار  یلیکه خ دیشو یو متوجه م دی. درگوگل مپ جستنو کندیدست آور

ند. د بت کرده ا مپ ث گل  ها رها خودشووووان را در گو نه  ماع یرسووووا ند  یاجت مان

 دایاز کسووب و کار ها را پ یاریبسوو یها جیو پ دیجسووتنو کن دیتوان یم نسووتاگرامیا

 .دیخودتان ثبت کن یو اطالعات تماس و آدرس آنها را در بانک اطالعات دیکن

 یشووما قرار م اریرا در اخت یارزشوومند یاطالعات یبانک ها زیها ن تیوبسووا یکسووری

سوووازمان  یها تیوبسوووا د،یدار تیدهند. مثال اگر شوووما در تووونعت سووواختمان فعال

 دهند. یم شما قرار اریرا در اخت نیمعموال اطالعات مهندس یمهندس

و برداشووووتن اطالعات  انیخود مشووووتر تیکردن وبسووووا دایاز روش ها پ گرید یکی

اسوووت. با  لیمیو ا یاجتماع یاطالعات مانند آدرس رسوووانه  ریتماس، آدرس و سوووا

 .دیکن تیو آپد تیخود را تقو یبانک اطالعات دیتوان یم نکاریا

 ارزشمند   یارائه محتوا -۲

شما وارد  تیکه به سا یو به کسان دیریدر نظر بگ گانیرا یمحتوا کی تتانیوبسا در

از ان محتوا اسووتداده  دیتوان یم دیخود را وارد کن لیمیکه اگر ا دییشوووند بگو یم

. دیاسووتداده کن زیخود ن یاجتماع یدر رسووانه ها دیتوان یروش م نیاز ا ی. حتدیکن

 یکه اگر شووماره  دییو به مخاطبانتان بگو دیریگارزشوومند را در نظر ب لیفا کیمثال 

شوووود.  یداده م هیارزشووومند به آنها هد لیفا نیقرار دهند ا ارتانیخود را در اخت

 باشد. گانیمشاوره را یتواند حت یم هیهد نیا
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 با رقبا و همکاران  یاشتراک بانک اطالعات -۳

که محصول و خدمات  دیدار بیرق یکسریسوم رقبا و همکاران هستند. شما  روش

دهند اما نوع کارشان با شما متداوت است. مثال آنها  یفروشند و ارائه م یشما را م

با آنها  دیتوان ی. مدیفروشوو یم متیلوکس گرا هسووتند اما شووما محصوووالت ارزان ق

 د.یخودتان را به اشتراک بگذار یبانک اطالعات

سری. دیرا اننام ده نکاریا دیتوان یم زیهمکاران خود ن قیاز طر سب و کار ها  یک ک

با آنها به تبادل بانک  دیتوان یمشووترک دارند و م یها یهسووتند که با شووما مشووتر

 .دیبپرداز یاطالعات

 ها شگاهیحضور در نما -۴

 یکردن بانک اطالعات تیتواند به آپد یاست که م شگاهیروش حضور در نما نیسوم

در  دیتوان ی. شوووما مسوووتین شوووگاهیشوووما کمک کند. اما تووورفا فقط حضوووور در نما

و به عنوان  دیکه مرتبط با کسب و کار شما هست حضور داشته باش ییها شگاهینما

 .دیکن افتیرا در مختلف یغرفه ها یو کاتولوگ ها تیزیکننده کارت و دیبازد

را دارند که اطالعات کامل شرکت  یمرجع تیوبسا ایکتام  کیها  شگاهیاز نما یبرخ

سته بند شگاهیکنندگاه در آن نما سا ایکرده اند و داخل ان کتام  یرا د قرار  تیوب

 تیخود را آپد یو بانک اطالعات دیموارد استداده کن نیاز ا دیتوان یداده اند. شما م

 .دیکن دایدست پ دیجد انیو به مشتر دیکن

 جیترو یاستداده از روش ها -۵

ستداده از روش ها نیپننم شتر جیترو یروش، ا ست. از م ساکه  یانیه شما  تیوب

ضور ایکنند  یم دنیرا د تورت ح تا اطالعات تماس  دیکنند بخواه یمراجعه م یبه 

شما دهند و در ازا ضو  ای. دیده هیهد فیآن به آنها کارت تخد یخود را به  آنها را ع
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شما اضافه شد به  دیبه سبد خر یدیداگر جنس ج ای. و دیخود کن انیباشگاه مشتر

 .دیآنها اطالع ده
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