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فروش  ایکنند و  یبه بازار معرف یدیخدمت جد ایخواهند محصووو   یافراد م یوقت

مط ب  نیکنند. در ا یاسووتداده م غاقیدهند از ت   شیخود را افزا یمحصووو ق ق  

ما ب و ینکات میخواه یم به شوووو  دیبا یتغایکه ق ل از گرفتن مشوووواوره ت   مییرا 

انجام دادن،  غاقیکه با مشوووواوره گرفتن و ت   دیکن یم ا یخ دی. گاها شووووادیبدان

 .ستین نطوریا یشما حل خواهد شد. ول یابیبازار ایمشکالق فروش 

 

 شما مناسب است؟ یبرا غاقیکه ت   دیمطمئن هست ای. آ۱

نکته که ق ل از گرفتن مشاوره  ۷

 !دیبدان دیبا یغاتیت  
 تیم تحریریه اقیانوس آبی
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 یاجرا یاست که برا یبه مشتر امیتنها راه ارائه پ غاقیکه ت   ییاز آن جا متاسدانه

 ی(، عموم مردم تنها راه ارت اط با مشتریغاتیت   یوجود دارد) آژانس ها یآن متصد

کنند. ال ته به خاطر حضور پررنگ  یم یگذار هیآن سرما یدانند و رو یم غاقیرا ت  

هم وجود دارد و  نگیمارکت تا یجیهمان د ای یتالیجید غاقیت   تا ،یجید یایدن

 شود. یبه آن پرداخته م اریامروزه بس

 

شوما  یبرا غاقیکه ابزار ت   دیمطمئن شوو غاقیق ل از گرفتن مشواوره ت   دیبا پس

 !ریخ ایمناسب است 

 

 .دیمندعت ط ب را بشناس غاقی. مشاوران ت  ۲

 یغاتیت   یکنند آژانس ها یمشوووواوره ارائه م غاقیکه در حوزه ت   یکسووووان اکثر

ها نه  که رسووووا ند  ثل ب ییهسووووت . دارند…و  یطیمح غاقیت   ون،یزیت و   ورد،یم

 شانیاست تا بتوانند رسانه ها یمندعت شخص یدر راستا شانیمشاوره ها نیبنابرا

 .دیریتا در ت ه آنها قرار ن  دیمواظب باش دیرابه شما بدروشند. پس با

 

که بدون تالش برا فروش رسانه شان، فقط مندعت سازمان  دیریمشاوره ب  ییجا از

 بدهند. یغاتیرا در نظر گرفته و آن گاه به شما مشاوره ت  شما 

 

 است. ختنیپو  دور ر غاقیت   د،یندار یابی. اگر برنامه بازار۳

مشوووواور  یزمان یعنیدارد.  یابیبه نام برنامه بازار یبرنامه با دسووووت کی غاقیت  

 یابیبرنامه بازار کیبه شما بدهد که شما از ق ل  یتواند مشاوره درست یم غاقیت  
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شوووود،  یانجام م یابیبازار قاقیتحق یابی. در برنامه بازاردیدرسوووت نوشوووته باشووو

در آن حضووور دارد مشووخ   شووتریب که ییمخاطب، رفتار مصوورک کننده و مکان ها

همان  ای ۷Pشووود.  یم یمخاطب بازار هدک انتخاب و دسووته بند نیشووده و هم  ن

به شما  غاقیشود. حا  ت   یم نییتع یمشتر لیم یبر م نا زین یابیبازار یها ختهیآم

به متر یکمک م او آماده کرده  یاو را انتخاب کرده و خود را برا دییب و یکند که 

 .دیا

 ختهیانجام دهد، پولش را دور ر غاقیت   یابیکه بدون برنامه بازار یو کار کسووووب

خواهد به اون  یکه م یامیو نوع پ یاسوووت.  ون کورکورانه، بدون شوووناخت مشوووتر

 انجام داده است. غاقیمنتقل کند، ت  

 

 .دیده شیخود را افزا یغاتی. سواد ت  ۴

 یداشته باشد. کس غاقیسواد ت   دیبا رد،یب  غاقیخواهد مشاوره ت   یکه م یکس

داند،  ینم یزیسوووازمانش   غاقیت   یو اسوووترات  یبودجه بند ام،یکه از رسوووانه، پ

اهداک سووازمانش به او  یشوواور تا  ه حد در راسووتابدهد که م  یتواند تشووخ ینم

 دهد. یمشاوره م

 

 .دیرا بدان غاقیو مشاوره ت   غاقیهدفتان از ت   دی. با۵

برند خود  یکه به دن ا  معرف دی. مثال بداندیبدان غاقیهدفتان را از ت   قایدق دیبا

 دیکه بدروش دیهست نیبه دن ا  ا ای دیمردم را با  ب ر یاگاه دیخواه یو م دیهست

 غاقی. اگر بدون مشوووخ  کردن هدک به سووورا  ت  دیداشوووته باشووو یو مندعت مال

شما درست براورده نم د،یبرو هستند که  ییشوند. مثال کسب و کارها یانتظاراق 

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دیسر بزن  اقیانوس آبیما، حتما به  یهامقاله  ریسا دهمشاه یبرا

از  یدهند، اما پس از مدت یانجام م غاقیو ت   میمعروک شووو میخواه یم ندیگو یم

 است. دهیمحصولشان را نخر یشوند  ون کس یم یناراض غاتشانیت  

 

 شهر آباد بهتر از صدشهر خراب است. کی. ۶

است که  نیاز بازار هدک بهتر از ا یبخش کو ک تر یکردن با  ند رسانه رو تمرکز

آسووتانه  غاقی. همه ت  دیگسووترده و ان وه داشووته باشوو غاقیدو رسووانه ت   ای کیبا 

شووما شووود تا به  امیپ ریحداقل تا سووه بار درگ دیمخاطب با یعنیدارند،  یگذار ریتاث

 آن توجه کند.

 

۷ .AIDA 

از  یعنی.  Actionو  Attention ،Interest ،Desireباشوووود   AIDA دیخوب با غاقیت  

Attention  شووووروع شووووده و مخاطب را تاAction   تیفقط جذاب غاقیب رد. اگر ت 

از  یکیدر قالب  دیبا اقغینوع ت   نیندارد. بهتر یا دهیداشووووته باشوووود فا یبصوووور

ها مه   ،یمجاز غاقیت   ،یروابط عموم کنارشدر  یعنی رد،یقرار ب  یابیبازار یبرنا

 شده باشند. یفروش هم طراح یو  اشن میمستق یابیبازار

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com

