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ک  د   شیافزا یبرا دیتوانیکه م یگرید کیتکن ،اده،  تتتتر فروش از آن استتتتت

د   یلیهستت  که   یموثر یاز  وش ها یکی شتتگاهینما یاستت ب برازا  شتتگاهینما

س  و معموال به ب شگاهی ود و نگاه به نما یدا ل کشو  به آن توجه نم  یا تباه ا

 ریبه صو ت غ شگاهینما زیموا د ن ی ودب د  بعض یا ا ه م شگاهیبودن نما دهیفا

 ندا د بلکه ضر  هم دا دب ی ود و نه تنها سود یبرازا  م یحرفه ا

 فروش شیافزا -۱
دا د  یگرید ییها  یمز ی ودب ول یفروش م شیتا ده د صد باعث افزا شگاهینما

 بدیبهبود کسب و کا   ود است،اده کن یاز آنها برا دیتوان یکه م

 شگاهی رک  د  نما یها  یمز

 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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  فتا  مصرف کننده یبر س -۲
 فتا  مصتتترف کننده  ود  ا  دیتوان یم شتتتگاهیکه د  نما نستتت یها ا  یاز مز یکی

 دییاز محصوالت  ما مو د تا کیکه کدام  دیکن قیتحق دیتوان یب  ما مدیکن یبر س

 دا دب یشتریب  یو فروش و محبوب ردیگیقرا  م انیو توجه مشتر

 کننده ها نیمراجعه تام -۳
س یا شگاهیسوم نما  یمز سراغ  ما م نیتام یکسریکه  ن و به  ندیآ یکننده ها 

ب چه بسا که محصوالت با دیدهند که از محصوالت آنها است،اده کن یم شنهادی ما پ

 دهندب یم شنهادیمناسب تر به  ما پ م یباالتر و ق  ی،یک

 تر  دن برند یقو -۴
استت ب معموال  شتتگاهی تترک  د  نما قیتر کردن برند  تتما از  ر یچها م، قو مو د

کنند د  نظر عموم مردم از قد ت نستتتبتا  ی تتترک  م شتتتگاهیکه د  نما ییرند هاب

 بر و دا  هستندب یباالتر

 روین نیتام -۵
هایاز مواقع ن یا یاستتتت ب بستتتت روین نیتام  ،یمز نیپنجم ثال  یکه برا ییرو م

 یهمکا  شنهادیبهشما مراجعه کرده و پ دادند،یمحصولتان  ا قبال انجام م یابیبازا 

 دهندب یم

 رک   شگاهید  نما ی قبا اس ب وقت لیتحل شگاه،ی رک  د  نما  یمز نی شم

 تتما و آنها  نیب ی قابت یها  یکه چه مز دی تتو ی قبا متوجه م یبا بر ستت د،یکن یم

و چگونه  تتتما  ا  ستتت یوجود دا ند و نظر مخا بان د  مو د محصتتتوالت دو  رف چ

ما کم نیکنندب ا یم ستتتتهیمقا  یبرا ی وب لیکه تحل دکن یک مباز و د ها به  تتتت

 بدیکسب و کا   ود دا ته با  شرف یپ
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 یبانک ا العات یجمع آو  -۶
و بعد  دی ا بدس  آو  انیاز مشتر یکند که بانک ا العات یبه  ما کمک م شگاهینما

 بدیو آنها  ا به سم   ودتان دعوت کن دیبا آنها ا تباط برقرا  کن دیاز آن بتوان

 ا د  نظر  نیب البته ادیفرو تن نگاه نکن یبرا یها  ا صرفا به چشم ابزا  شگاهینما

 یشگاهیبه فرهنگ نما یمختلف، مت،اوت هستند و بستگ یها شگاهیکه نما دیریبگ

د  مو د  دیبا د،ی تترک  کن یگری تتهر د شتتگاهید  نما نکهیآن  تتهر دا دب قبل از ا

فرهنگ مردم آن  هر د   رک   آن و ی هبرازا  کنند شگاه،ینما یبرازا  ینحوه 

 بدیکن یریا میکرده و تصم لیو آن  ا تحل دیکن قیتحق شگاهید  نما

صحب  با افراد مختلف  یبرا رویدو ن ای کیصرفا ارفتن غرفه و اذا تن  شگاهینما

 شگاهیقبل از نما نیدا دب کمپ نیکمپ یبه  و   الصه سه مرحله  شگاهیب نماس ین

 دیبده شنهادیپ یعامل کی ود و  یالزم اس  که ا الع  سان یزمان یبرهه  کیکه 

کنندب  دنی تتما د یو از غرفه  کنند تترک   شتتگاهی تتوند و د  نما بیکه مردم ترغ

ستته  نیب اار اشتتگاهیبعد از نما نیو ستتوم کمپ شتتگاهینما یبرازا  نیح نیدوم کمپ

از مواقع باز و د الزم  ا از  یا یبستتت د،ی ا د  نظر ندا تتتته با تتت نیکمپ یمرحله 

 شگاهی رک  د  نما ین،بازدهیسه کمپ نیا یکردب اجرا دینخواه اف ید  شگاهینما

 دهدب یم شی ا تا ده برابر افزا
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