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 یابیبازار یها تیمغز نسبت به فعال یبر اساس دانش پاسخ ها یعصب یابیبازار

 یبرا یابیبازار یها تیفعال رییو تغ میرا تنظ یعصب یابیبازار توانیاست. در واقع م

 کیاز تکن یعصب یابیکرد. در بازار فیتعر داریبهتر از مغز خر یپاسخ ها افتیدر

 ،یمغز یقرار دادن احساسات فرد و پاسخ ها ریشود تا با تحت تاث یاستفاده م ییها

 کرد. دیبتوان او را مشتاق به خر

 

نفوذ    ی برا   ی عصب   ی اب ی مؤثر بازار   ی استراتژ   ۱۰

 گران ی در د 

 تحریریه اقیانوس آبی تیم  
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 ی عصب یابیبازار یها کیتکن

تا هر چه  میکن یشاره م یعصب یابیموثر در بازار یاستراتژ ۱۰مقاله به  نیا در

 .دیفروش داشته باش شیدر ذهن مخاطبان خود نفوذ کرده و افزا شتریب

 

 . د ی و راه حل ارائه کن   ل ی . دل ۱

ارائه  ریانجام گرفته تأث یعصب یابیبازار نهیمکه در دانشگاه هاروارد در ز یمطالعات

و  رودیم یمختلف یها. دفعه اول شخص به مکاندهدیساده را نشان م لیدل کی

شما استفاده  راکسیاز دستگاه ز توانمیم رم،یبگ یصفحه کپ ۵ خواهمی: “مدیگویم

 شیآزما نی. دفعه دوم همدهندیگرفتن م یپ% از افراد به او اجازه ک۶۰کنم؟” 

 رم،یبگ یصفحه کپ ۵ خواهمی: ” مپرسدیتفاوت که شخص م نیبا ا شودیانجام م

% از افراد به ۹۴شما استفاده کنم؟ چون عجله دارم.”  راکسیاز دستگاه ز توانمیم

:” ودصورت ب نیسوم سؤال به ا شیکه در آزما نیجالب ا کار را دادند. نیاو اجازه ا

 یکپ دیشما استفاده کنم؟ چون با راکسیاز دستگاه ز توانمیصفحه دارم، م ۵من 

 % بود!۹۳ با  یکار را به او دادند تقر نیکه اجازه ا ی.” نرخ افرادرمیبگ

 

 یسؤال ای شودیپاسخ داده م یبه سؤال یدارد. وقت یادیما به جواب عالقه ز ذهن

فروش  ی. پس براافتدیاتفاق م یخاص یعصب در بدن واکنش شودیم دهیپرس

 .دیمشکل را بازگو کن لیبلکه راه حل و دل دینکن انیمحصوالت، مشکالت را ب شتریب

 

 موثر است.   یعصب   ی اب ی . زبان بدن شما در بازار ۲
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مؤثر واقع شدن  یرو یادیز ریثابت کرده اند که حالت دستان شما تأث مطالعات

استفاده از انگشت اشاره  ایکردن کف دست  یشما دارد. نشان دادن و مخف یسخنران

 خاص خود را دارند. ریهرکدام تأث

 

% ۴۰شما  یکه سخنران شودینشان دادن کف دست باعث م یعصب یابیبازار در

. شودیدوستانه شناخته م یعنوان فردند و آن سخنران بهدر ذهن مخاطب بما شتریب

است. استفاده از  ندهیفرد گو ییدهنده اقتدار و داناکردن کف دست نشان یمخف

 . گذاردیمخاطب م یرو یمنف ریانگشت اشاره تأث

 

 . تضاد در انتخاب ۳

 یهانهیبا گز شهیما هم ها،یگرفته تا لباس فروش یوتریکامپ یهافروشگاه از

 یابیتنوع را دوست دارند.اما در بازار نیمردم ا شتری. بمیشویروبرو م یمتعدد

بهتر است انتخاب  د،یداشته باش یشتریفروش ب دیخواهیکه اگر م مییگو یم یعصب

نوع مربا وجود دارد  ۲۴که  ینگامسوپر مارکت ه کی. در دیبده یبه مشتر یکمتر

نوع  ۶که  یکه فروشگاه یدر حال شوندیم ها موفق به فروش% از فروشنده۳فقط 

باشد،  ادیشما ز یهاشنهادیتعداد پ کهی. هنگامکندیفروش م شتری% ب۳۰مربا دارد 

 نخواهد کرد. دیشما سر در گم خواهد شد و از شما خر یمشتر

 

 و ترس از دست دادن   ی عصب   ی اب ی . بازار ۴

بدست آوردن  یاز تالش برا شتریب یلیهزار تومان خ ۱۰۰نگه داشت  یبرا تالش

ما در هنگام از دست دادن پول دو برابر  یخاطر واکنش احساس نیآن است. به هم

 بدست آوردن همان مقدار پول است.
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ها گفتند اگر هزار تومان پول دادند و به آن ۴۰۰ یابه معلمان مدرسه یشیآزما در

آن پول را برگردانند. به  دینداشتند با یلیتحص شرفتیپ هاآموزان آندانش

 شرفتیها پهزار تومان پول دادند و گفتند اگر دانش آموزان آن ۴۰۰ گرید یگروه

 نیهم خواهند داد. در ا گرید ومانهزار ت ۴۰۰ها داشته باشند به آن یلیتحص

 داشتند!  یشتریب شرفتیدانش آموزان گروه اول پ شیآزما

 

 رنگ، بو و صدا   ر ی . تاث ۵

مهم  اریحواس پنج گانه انسان ها بس کیتحر یعصب یابیو بازار یفروش عصب در

 است: 

 

 یهاهمراه با شکالت و بسته ،یفروشگل ،ییها نانوااز فروشگاه یاریبو: در بس ریتأث

 گذاردیم ریتأث داریخر یو قسمت صندوق وجود دارد. بو و رنگ رو یدر ورود پسیچ

 انجام دهد. یشتریب دیپس از ورود خر شودیو باعث م

 

نشان داده شده  قاتیتحق کیافراد: در  یو عاطف یکیزیواکنش ف یرنگ رو ریتأث

از  هامارستانی. بکندیم افتیدر یشتریانعام ب پوشدیکه لباس قرمز م یگارسون

ها از رنگ داشته باشد. رستوران یبخش آرامش ریتا تأث کنندیاستفاده م دیسفرنگ 

 خود شوند. انیدر مشتر یگرسنگ اساحس کیتا باعث تحر کنندیزرد استفاده م
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تر در فروشگاه شما آهسته یمشتر شودیباعث م میآهنگ: آهنگ تمپو مال ریتأث

در  شتریباعث فروش ب کیانجام دهد. آهنگ کالس دیخر شتریحرکت کند و ب

به شما  دیکن یداریخر دیخواهیکه م یاز مواد ستیل کی هی. تهشودیها مرستوران

 .دیکن یریعوامل جلوگ نیا راتیتا از تأث کندیکمک م

 

 ی عصب   یاب ی در بازار   ی اب ی . اصل کم ۶

اغلب  ییمایهواپ یها.  آژانسدیکن غیتبل یزمان محدود یفقط برا یعصب یابیبازار در

 بیپر نشده وجود دارد” و شما را ترغ یصندل ۳“فقط  ندیگویخود م غاتیدر تبل

 تیوجود دارد، جذاب یتعداد محدود یزیاز چ ی. وقتدیکن دیها خرتا از آن کنندیم

تا به محدود  مینداشته باش یدیعالقه شد یزیبه چ ی. ما وقتشودیآن چند برابر م

 .میریگیآن نم دیخر یبرا یفور میتصم مینبر یپ زیبودن آن چ

 

 . قدرت داستان گفتن ۷

 میما به آن ت ریفرزند ما هم تحت تأث میهست یفوتبال خاص میما طرفدار ت یوقت

 انیخود را در قالب داستان ب یفروش کاال شیافزا یعالقه نشان خواهد داد. برا

کند. داستان گفتن  دیقرار دهد و از شما خر ریتا عواطف طرف مقابل را تحت تأث دیکن

 یبرا یهم دارد، راه یگریلباس را فالن باز نیا دییکه بگو نیا ایدر مورد آن کاال و 

 است. یعصب یابیجذب توجه طرف مقابل در بازار

 

 . تو، بله تو ۸
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 یدارند از کلمه “تو” استفاده کنند، در حال یادیعالقه ز یغاتیتبل یهایو آگه مجالت

 دیکنیاست که فکر م یها طورآن غاتیانسان است. تبل هاونیلیها مکه هدف آن

شخص است  کیحس که منظور شما فقط  نی. پس دادن اندیگو یفقط با شما سخن م

 جذب شوند. ماش غیبه تبل یشتریب انیمشتر شودیباعث م

 

 ی عصب   ی اب ی . اثر تضاد در بازار ۹

 یمدت یتومان به فروش گذاشت و برا ۷۰۰ متیخود را به ق یهانان یینانوا کی

 نکهیا لیفروش او چهار برابر شد! نه به دل ینداشت. پس از مدت یادیفروش ز

 از مغازه ترنییپا یمغازه کم کی نکهیا لینان خود را کاهش داد، بلکه به دل متیق

باعث  نی. افروختیتومان م ۱۲۰۰ متیخودش باز کرده بود که همان نان را با ق

داشته  یشتریتر به نظر برسد و بتواند فروش بارزان یلیاو خ یهاشده بود نان

 باشد.

 

هزار  ۶۰کراوات  کیمثال   کند،یباال سوءاستفاده م یهامتیفروشنده خوب از ق کی

است و  یخوب شنهادیپ دهیتومان کت و شلوار خر ونیلیم کیکه  یکس یبرا یتومان

 او چند برابر است. دیاحتمال خر

 

 د ی . تقل ۱۰

 د،یکن جادیدر حرکات خود و طرف مقابل تشابه ا دیاگر شما بتوان یعصب یابیبازار در

شما هم  یعصب یهااست. نرون شتریکند ب دیکه آن شخص از شما خر نیاحتمال ا

 یاراد ریطور غخود را بخاراند، شما هم به ینیب یثال  اگر کسکه م کندیکار م یاگونهبه
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 داریحس تشابه را در شخص خر یقیبه طر دی. پس اگر بتواندیخارانیخود را م ینیب

 است. شتریب زیاو ن دیاحتمال خر دیکن جادیا

 

 کمک کند. شتریفروش ب یمقاله به شما در راستا نیکه ا میدواریام
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