
 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 

فروش  شیعوامل در افزا نیو نحوه جذب آن ها از مهم تر انیشناخت انواع مشتر 

هر کسب و کار است. شناخت انواع  یمهم و اساس یاز اجزا یکی یشما است. مشتر

که  یو خدمات دیکن یزیخود بهتر برنامه ر غاتیتبل یبرا کندیبه شما کمک م انیمشتر

 .دیمشخص کن یصولرا ا دیده یارائه م نیبه هر دسته از مشترا

 

 د؟ ی شناس ی م   ی درست خود را به   ان ی مشتر   ا ی آ 

 تحریریه اقیانوس آبی تیم  
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

بازار ادامه  نیکه در ا انددهیباور رس نیو صاحبان مشاغل به ا رانیاز مد یاریبس

. دیفروش رس شیو فزا یبه سودآور توانینم یراه چیوده و از هسودآور نب تیفعال

فروش است؛  یبرا طیشرا نیبهتر یکنون طیباور اشتباه است و شرا نیا کهیدرصورت

 یاز رقبا یاریوکارها کرده و بسکسب ردنشروع به غربال ک یاقتصاد طیشرا رایز

 اما نه همه را!  گذاردیشما را کنار م

 

 یکنون یاقتصاد طیبازار و شرا کهیدرصورت نیو کارآفر ریمد کیعنوان شما به پس

به فروش  یراحتبه دیتوانیم دیداشته باش یزیرآن برنامه یو برا دیرا بشناس

گونه که شما مشغول بهبود همان رایز د؛یاز آن برس شتریب یحت ایمدنظر خود و 

بازار هم به شما کمک خواهد  گرید یاز سو دیخود هست دنیوکار و آموزش دکسب

 .اند کنار خواهد گذاشتمهم غافل شده نیشما را که از ا یاز رقبا یاریکرد و بس

 

 انیمشتر  انواع

به ان  دیکه با یخدمات زانیو نحوه جذب و م انیمقاله شما را با انواع مشتر نیا در

 .میکن یآشنا م دیها ارائه کن

 

 ارزش گرا   ان ی . مشتر ۱

 یهستند. برا تیفیهستند که به دنبال ک ییآن ها انیدسته از انواع مشتر نیاول

محصول شما  یبرا یمنف تمیآ کی نییپا متیداشتن ق انیدسته از مشتر نیا

 تیفینشان دهنده ک نییپا متیرا دارند که ق دگاهید نیا رایز شودیمحسوب م

اعتقاد را  نیا رایز هستند؛باال واکنش نشان داده و عالقمند  متیاست. به ق نییپا
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 یگرا خود کاالارزش انیمشتر یباال را به همراه دارد. برا تیفیباال، ک متیدارند که ق

 .دیده شنهادیها را پمتناسب آن

 

 رابطه گرا   ان ی . مشتر ۲

 کنندیم افتیکه از شما در یروابط و احساس انیدسته از مشتر نیا دیخر یرو بر

 یها از شما به خاطر عالقه و حس خوبآن دیخر دیتمد ایو  دیخر لیمؤثر است. دل

مراقب  انیدسته مشتر نیاند. در برخورد با اکرده افتیاست که از سمت شما در

 انیدسته از مشتر نیا ی. برادیرفتار خود بوده و انتقال حس خوب را فراموش نکن

 قرار دارد. تیدر درجه دوم اهم متیبودن ق نییباال و پا

 

 گرا   مت ی ق   ان ی . مشتر ۳

 متیق انیکسب و کارها، مشتر یبرا انینوع از انواع مشتر نیتوان گفت بدتر یم

 تیاهم نیشتریها بآن یبرا متیق داستیها پگونه که از نام آنگرا هستند. همان

 یاست. سع نییپا متیمختلف ق یهااز مکان دیخر یها براانتخاب آن لیرا دارد. دل

 قینه از طر دیجذب کن یخود مشتر مجموعه یبرا ،یو نوآور تیقخال جادیبا ا دیکن

 .متیق

 

 آشوب گر   ان ی . مشتر ۴

 متیهستند که به مجموعه شما مراجعه کرده و ق یانیآشوب گر مشتر انیمشتر

ها شما را به آن متیشما مراجعه و ق بیو سپس به رق دهیمحصوالت شما را پرس

. سپس مجددًا به شما کنندیرا م ترنییپا متیها درخواست قانتقال داده و از آن
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

خود را  متیو از شما انتظار دارند ق کنندیرا اعالم م ترنییپا متیمراجعه کرده و ق

کنند ادامه  یها همراهکه فروشنده ییتا جا یباز نیو به ا دیمجدداً کاهش ده

که  ییوکارهاکسب دی. فراموش نکناندازندیبه راه م یمتیحاً جنگ ق. اصطالدهندیم

را  اهزود بازار آن ای ریو د آورندیدر اقتصاد دوام نم پردازندیم یمتیبه رقابت ق

 .گذاردیکنار م

 

 گاهچیه رایگراها هستند زگراها و آشوب متیق ان،ینوع از انواع مشتر نیبدتر

بوده و در  متیق د،یخر یها براو تنها مالک انتخاب آن شوندینم یاوفادار مجموعه

. متأسفانه اکثر کنندیتر انتخاب خود را عوض مارزان یمتیق شنهادیپ افتیصورت در

 اند.شده انیاز مشتر هدو دست نیا ریما درگ یوکارهاکسب

 

 د؟ ی ابرداشته  ی را قدم گ ارزش  ی جذب مشتر   یحال برا تابه  ا یآ

 طیاست که در شرا نیا دهندیبه ما م رانیاز مد یاریبس طیشرا نیکه در ا یپاسخ

گرا  متیافراد تنها ق یوجود ندارد و تمام گرید ییگراارزش یمشتر یکنون یاقتصاد

که  دیسؤال پاسخ ده نیبه ا دیهست رانیدسته از مد نیاند. اگر شما هم جز اشده

 د؟یا دهارزش گرا کر یجذب مشتر یبرا یکار ایا

 

گرا و آشوب  متیق انیمشتر یکه برا یخود به موارد غاتیکه مدام در تبل یزمان تا

مسلماً تنها  د،یکنیموارد اشاره م نگونهیو ا هیهد ف،یتخف مت،یگر مهم است مانند ق

گرا ارزش یانتظار جذب مشتر دیکرد و نبا دیگرا را جذب خود خواه متیق انیمشتر

 .دیاها نکردهجذب آن یبرا یاقدام رایز د؛یرا داشته باش
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

مورد  لیاست. برند وسا اریگرا بسارزش انیتعداد افراد و مشتر دینکن فراموش

 …ساعت و ن،یماش ل،یتلفن همراه، موبا د؟یکن یرا بررس انتانیاستفاده خود و اطراف

 .دیاکرده هیها تهارزش آن لیرا تنها به دل هانیا یهمه

 

 جهینت

خود  انیاست. مشتر انیانواع مشتر یبندبخش قدم اول دسته نیبهبود در ا یبرا

. متأسفانه دیهر گروه خدمات خاص قرار ده یکرده و برا کیو تفک یبندرا دسته

باالتر  متیگرا خدمات کمتر باقارزش انیاند که مشترشده یما به نحو انیمشتر

به همراه  ترنییپا متیگرا، محصوالت را باق متیق انیو مشتر کنندیم افتیدر

 یگراارزش انیبه مشتر یشتری. توجه بکنندیم افتیدر شتریب یخدمات و آپشن ها

 .دیخود داشته باش
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