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  ی جذب مشتر ی ها وهیش   ن یتر   یمیاز قد یکیبودن،   جیعالوه بر را  یحضور  ی ابیبازار

سازمان    ی عوامل رشد برا  ن یاز مهم تر   یک ی  ان یمشتر   دی دان  یاست. همانطور که م 

  ل یکسب و کارها تبد  یدغدغه ها برا  نی از مهم تر   یکیها هستند و جذب آنها به  

 ،یمانند تلفن  یابی بازار   نی نو  یهاروش    یر یبا شکل گ  یحضور   یابی شده است. بازار 

  ی حضور   یابی کم رنگ تر شده، اما همچنان بازار   یاجتماع  یو شبکه ها  یکیالکترون

فروش    شی در رشد و افزا  یاست که نقش مهم  ی ابیبازار   یها  وهیش   نی از مهم تر  یکی

 .کند یم فا یا

 

 

 ی حضور   یاب ی بازار   گان ی آموزش را 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 

 

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

بازار   یکی انواع  ا  ی حضور   ی ابیبازار  م،ی مستق  یاب ی از  برا  ن ی است.    ی معرف  ی روش 

  ابان یروش بازار   ن یشود. در ا   ی انجام م  یخدمات با هدف فروش به مشتر  ا ی محصول  

 .کنند د یبه خر بی کنند تا آنان را ترغ  ی مالقات م ان ی با مشتر م یبه صورت مستق

و جذب سفارشات    یرگی مو  عی به توز   از یکه ن  یمحصوالت  یبرا  شتر ی ب  ی حضور   ی ابیبازار

در واقع    یحضور   یابیکارشناس فروش در بازار   کی رود.    یپرحجم دارند به کار م

هم به  است،  کار  و  کسب  و    ل یدل  نی معرف  باکسب  بازار   دی کارها  جذب    ابان ی در 

 .داشته باشند  یادی توجه ز  یحضور 

 

 ی حضور یابیبازار اهداف

م  یبرا   یحضور   ی ابیبازار انجام  ا  ی دو هدف  از  برا  نی شود که هر کدام    ی اهداف 

 :مهم هستند  ار یکسب و کارها بس 

 

 محصول  ی معرف

است.    ان یهدف و مشتر   ن یمحصول به مخاطب  یمعرف  یحضور   ی ابیهدف بازار  ن یاول

 .دارد ن یبرند به مخاطب  یدر معرف یاد ی ز   ری روش تاث  ن یا

 سفارش   جذب
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م  ن یدوم که  تر   یهدف  مهم  را  آن  بازار   نی توان  جذب    د، ینام  ی حضور   ی ابی هدف 

 .سفارش است

 ی حضور یابیدرست بازار روش

اشتباه را انجام دهند که تنها    ن ی ا  ابان ی ممکن است بازار   ی حضور   ی ابی هنگام بازار   به

عالوه    یحضور   یابیاجازه صحبت ندهند. در بازار  یخودشان صحبت کنند و به مشتر

ن  م یاجازه ده   ز ین  یبه مشتر  د یبا   ی بر هنر سخنور  خود را    ی ازهای تا صحبت کند و 

 .عنوان کند

تر  از بازار   ن ی مهم  انجام  در  ن  ، یحضور   ی ابی کارها  و  مخاطب  است.    ازیشناخت  او 

  ن یاو تنها با گوش دادن به صحبت ها و سواالت او و همچن  یازهای شناخت مخاطب و ن

 .است   ری امکان پذ یلیسواالت تکم   دنیپرس 

کند    ی خود را خسته م  یتنها مشتر ابی و صحبت کردن در تمام وقت، بازار   ییپرگو   با

اجازه   دیبا   اب ی بازار   ، یحضور   یابیبازار   را از او به دست نخواهد آورد. در   ی و اطالعات

ن  کامل  شناخت  از  بعد  سپس  کند،  صحبت  اول  مخاطب  و    یازهایدهد  خدمات  او، 

 .کند یمحصوالت خود را معرف

 

 ی حضور یابیبازار یها و ترفندها کیتکن

  ی بهتر  جیرا به کاربرد تا بتواند نتا   ییها  ک یتکن  د یبا  ابیبازار   ، یحضور   ی ابیبازار  در 

به   آورد. در ادامه  به دست  تر  ۳را  از مهم    ی حضور   یابی بازار   یترفندها   نی مورد 

 :میکن یاشاره م
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 ی حضور  یابی جلب اعتماد مخاطب در بازار  .۱

اعتماد در رابطه با مخاطب   جادیا یابیتجارت و بازار  یای اصل در دن  نی و مهم تر  نیاول

به گونه    اب یاست که بازار   ن یو مخاطب ا   یجلب اعتماد مشتر   یراه برا  نی است. بهتر

  یدر نظر گرفته شده و هر دو  زیاحساس کند منعفت او ن  یرفتار کند که مشتر  یا

جلب اعتماد   ی راه برا  ن یروش بهتر  ن ی. اتند مشترک هس ی آن ها به دبال منفعت ها

 .مخاطب است

 

 شنونده بودن  .۲

شنونده باشد.    د یاز آن که حرف بزند با  ش ی ب  ی حضور   ی ابی در انجام بازار   اب یبازار

بازار   ی در صورت بازار  ی حضور   ی ابی که در    یکم  اری صحبت کند، احتمال بس  ابیتنها 

  یحضور   اب ی بازار   ل یدل   ن ی کند. به هم  ک ینزد  د یوجود دارد که بتواند مخاطب را به خر 

او،    یصحبت ها  ی صحبت کند و در ال به ال  شتری ب  یاجازه دهد مخاطب و مشتر  د یبا

توان به جلب    ی کار م  نی مخاطب مطرح کند. ا  از یرا متناسب با ن   یی سوال ها  ابیبازار

 .کمک کند ز ی ن یاعتماد مشتر

 

 دادن اطالعات کم تر به مخاطب  .۳

  یم  یاو را بمباران اطالعاتتازه کار معموال در شروع صحبت خود با مخاطب،   ابانیبازار

ا بازار  ن یکنند.  و    اب یگونه  محصول  اطالعات  تمام  مخاطب  با  مالقات  هنگام  به  ها 

  ی اطالعات به درد مشتر  نی ا  ای دهند بدون آن که بدانند ا  یخدمات را به او ارائه م

ا  ا یخورد    یم ابتدا    د یبا  ابیبازار  یعنی  د؛یآ  یبه کار م  ۲  ک یتکن  نهما   نجای نه. در 

او قرار    ار یاطالعات خود را در اخت  از یه دهد مخاطب صحبت کند و در صورت ناجاز 

 .دهند
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 ی حضور یابیبازار انواع

انواع مختلف  یحضور   یابیبازار ا  یشده است. برخ  لی تشک  یاز    ی راهکارها م  نی از 

نوع از    ۵به    نجایسود کسب و کار کمک کنند. در ا  شی به رشد و افزا  اری توانند بس

 :میکن  ی موثر باشد اشاره م  اری کسب و کارها بس  ی تواند برا  یکه م  ی حضور   ی ابیبازار

 

 قرار مالقات ها  .۱

است.    ی حضور   ی ابیبازار  ی روش ها  نی از معمول تر  یکی  انی مالقات ها با مشتر  قرار

با ها  مالقات  قرار  در  رعا  یسر  کی   د یاما  مالقات    ت ینکات  قرار  بتوان  تا  شوند 

به    یحضور   ی ابیبازار تبد  کی را  فروش  ا   لی فرصت  در  برخ  نجایکرد.  نکات    ی به 

 :کرد م یهاشاره خوا ی در مالقات با مشتر ی حضور  ی ابیبازار

 

قرارها  نیاول در  که  ظاهر    تیرعا   دیبا  انی با مشتر  ی حضور   ینکته  و  شود پوشش 

اول  ی رسم ظاهر    ند یب  یو مخاطب از کسب و کار شما م  یکه مشتر  یزیچ  ن یاست. 

 .شما است  ابیبازار

در    ی مشتر  د یکن  یبررس   دی است. شما با  یامکان پرداخت مشتر   ی نکته بررس   ن یدوم

 !نه  ای تواند به شما پول پرداخت کند  ی قرار دارد و م  یمال ت یچه وضع

است    ن ی ا  د یکن  ت یرعا   یهنگام مالقات مشتر  ی حضور   ی ابیدر بازار  د ی که با  یبعد  نکته

که    نی مورد عالوه بر ا  نی. ا دیکن  یاداور ی زمان قرار را    ام،یپ  ا ی بار با تماس    کیکه  

قرار را فراموش    یدهد، اگر مشتر  یدر کار نشان م  یو جد  ریگی کسب و کار شما را پ
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و فرصت فروش خود    دیشو   اداوری را  قرار مالقات    د یانتو  یم  امی پ  نیکرده باشد، با ا 

 .دیرا از دست نده

 ها   شگاهیبا حضور در نما   یحضور   یابی بازار  .۲

  یم  دا یها حضور پ  شگاهی که دارند در نما  یی ازهای ن  ی برا  انی از مشتر  ی ار ی بس  معموال

تواند محصوالت و خدماتتان    ی مرتبط با کسب و کار شما م  شگاه ی کنند. حضور در نما

  شگاهیمناسب در نما   غ یبا تبل  د یتوان  ی م  زی کند. شما ن  ی معرف  گرانی به د  ی را به خوب

 .دی انجام ده  یرا به خوب  ی حضور  ی ابیها، بازار

 

 ی حضور  یابیبا شرکا در بازار  یهمکار  .۳

  ی که کاش   ی مثال کس  ی به هم مرتبط هستند، برا  ی و کارها به گونه ااز کسب    یبرخ

  ل یدل ن یدارد. به هم ازی مرتبط هم ن ی ها ز یچ  ری خرد قطعا به لوله و سا ی آشپزخانه م

  ی حضور   ی ابیمرتبط به بازار  ی توانند با مشارکت با کسب و کارها  ی کسب و کار ها م

 :شود که عبارتند از   یانجام م یخاص احل کار با انجام مر  ن یخود کمک کنند. ا 

 یتجار  یشرکا  ییشناسا  .1

 ارتباط   یبرقرار  .2

 ی همکار   یبرا توافق  .3

 …و .4

 ی سابق و فعل  انی مشتر قیشدن از طر   یمعرف .۴

کسب و کار ما    ی برا  غی تبل  ن یتوانند بهتر   یم  ی راض  انی مشتر  د یدان  یکه م  همانطور

  رندیخود کمک بگ  یسابق راض   ای  ی فعل انی ز مشترتوانند ا یباشند. کسب و کار ها م

 .کنند یمعرف ز ین  گرانیتا محصول خود را به د
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مشتر  ن یا   ی برا د   انی که  به  را  ما  برا  یمعرف  گرانیوفادار  و  بازار   ی کنند    یابیما 

 :است  ری از آن ها به شرح ز   یوجود دارد که برخ یانجام دهند، نکات یحضور 

 

 ان ینگه داشتن مشتر  یراض .1

 ی ساز  اعتماد  .2

 شتر ی خدمات ب ارائه .3

 از کسب و کار  یخاطره خوب در ذهن مشتر جادیا .4

 

 م؟ یموفق شو یحضور یابیدر بازار چطور

و نکته خالصه    کیتوان تنها در چند تکن  یفروش را نم  ند یو فرا  یحضور   ی ابیبازار

  یابیدر بازار   ت یموفق  تواند به   یکردن نکات ذکر شده م  ت ی کرد. اما انجام دادن و رعا

نکات را    نی و کسب و کارها ا  ابانی کمک کند. هر چقدر که بازار   ار ی کسب و کار بس

را نسبت به محصول و    ی شتریو مخاطب حس اعتماد ب  ان یکنند مشتر   تی رعا  شتریب

 کنند. یکسب و کار احساس م
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